Skjema for innsending av forslag til ny PPL-oppgave.
Dette skjemaet skal IKKE benyttes til klager i forbindelse
med teorieksamen.

Send til:
postmottak@caa.no
eller
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ
NORGE

Pensum finnes i AMC1 FCL210; FCL.215

Forslag til ny PPL-oppgave
Personlig informasjon (Valgfritt)
Etternavn:

For- og mellomnavn:

Adresse:

Postnummer:

Telefonnummer:

E-post:

Land:

Sted:

Sertifikattype:

Organisasjon, flyklubb etc. (Valgfritt):

Luftfartøykategori
Fly
Helikopter
Fellesfag

Nr.

Fag

1

Air law and ATC procedures (Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer) – fellesfag

2

Human performance (Menneskelige ytelser) – fellesfag

3

Meteorology (Meteorologi) – fellesfag

4

Communications (Kommunikasjon) – fellesfag

5

Principles of flight (Flyteori) – fly/helikopter

6

Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer) – fly/helikopt

7

Flight performance and planning (Ytelser og planlegging) – fly/helikopter

8

Aircraft general knowledge (Luftfartøylære) – fly/helikopter

9

Navigation (Navigasjon) – fellesfag
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Spørsmål (Bokmål eller nynorsk)

Svaralternativ
A (riktig svar):

B (galt svar):

C (galt svar):

D (galt svar):

Penumsreferanse (underkategori)

Begrunnelse
Hvorfor er svaralternativ A er riktig og hvorfor er svaralternativ B, C og D er feil, med referanse til regelverk eller litteratur som
bekrefter/avkrefter svaralternativene

Årsak til innsending (valgfritt)
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Sjekkliste
Denne sjekklisten er ikke utfyllende, men ment som en veiledning.
Er pensumreferanse oppgitt og korrekt? (f.eks. Meteorology, air temperature, transfer of heat)
Er oppgaven relevant til PPL-eksamen?
Er kunnskapsnivået riktig (PPL)?
Er innholdet i oppgaven udiskutabelt og ukontroversielt?
Er spørsmålet definitivt IKKE et lurespørsmål?
Er det riktige svaret lett gjenkjennbart for en som har kunnskapen?
Er de uriktige svaralternativene plausible? Uriktige alternativer kan baseres på kjente feil eller misforståelser.
Er doble negativer unngått?
Er absolutte utsagn unngått (alle, alt, ingen, aldri)?
Er det samsvar mellom oppgaven og luftfartøykategori?
Er det samsvar mellom oppgaven og part-FCL-pensum?
Er det kun ett emne i oppgaven?
Er det mulig å løse oppgaven med de opplysningene som er gitt i spørsmålet?
Er det mulig å besvare oppgaven uten å lese svaralternativene?
Er svaralternativer av typen «alle alternativer er riktige / ingen alternativer er riktige» unngått?
Er spørsmålsformulering og terminlogi utvetydig, teknisk og grammatikalsk korrekt?
Er formulering og terminologi i svaralternativene utvetydig, teknisk og grammatikalsk korrekt?
Er eventuelle forkortelser og akronymer i samsvar med dagligtale, fagterminologi og/eller pensumlister?
Er tidsbruk for løsning av oppgaven realistisk?
Er svaralternativene ensartet i innhold?
Er svaralternativene gjensidig utelukkende? Svaralternativene skal ikke overlappe hverandre.
Er svaralternativene omtrent like lange?

Luftfartstilsynet garanterer IKKE at hele eller deler av den foreslåtte PPL-oppgaven tas i bruk til eksamen. Luftfartstilsynet
forbeholder seg retten til å akseptere, forkaste og endre på oppgaven og svaralternativene slik vi ser det hensiktsmessig.
Luftfartstilsynet krever ikke at du oppgir kontaktinformasjon på dette skjemaet.
Ved å oppgi kontaktinformasjon gir du oss tillatelse til å kontakte deg for å diskutere og/eller be om utfyllende informasjon om
oppgaven du har sendt inn.
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