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Denne teoribog til bus, lastbil og påhængskøretøj til lastbil er udarbejdet efter Justitsministeriets
bekendtgørelse om undervisningsplan og Rigspolitiets retninglinier for køreprøven gældende for

køreuddannelsen til kategori D, C og C/E. 

Bogen er inddelt sådan, at det, der er fælles for de tre køretøjtypers opbygning og indretning, er samlet i ét
afsnit forrest i bogen. Derefter er der et afsnit specielt for hver enkelt køretøjtype.

Bogens anden del handler om færdsel og køreteknik. Først en repetition af dele af færdselslæren til person- og
varebil, derefter et afsnit for hver af de enkelte kørelektioner, inklusive køreteknik.

Imellem afsnittene er der indlagt opgaver.

I bogen er der så vidt muligt brugt de ord, udtryk og vendinger, der bruges i undervisningsplanerne, det vil
sige dem, man også må forvente at møde til prøverne. Bagest i bogen er der en teoriprøve for hvert af de tre

køretøjskategorier.
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