Specielle forhold ved enkelte fags skriftlige prøver og eksamen 2019
Til sommer afleverer alle til de skriftlige eksaminer via Netprøver.
Den afleverede besvarelse skal være en pdf-fil. Se evt. instruktionsvideo i Lectio herom. Her kan du
også se, hvordan du laver et worddokument om til en pdf-fil.
Det er frivilligt, om der medbringes printer, da afleveringen kun foregår digitalt.
Engelsk
3. årgang, STX og (V)HF, A-niveau:
Ved prøvens begyndelse udleveres begge opgavesæt. Ingen hjælpemidler er tilladt den første time
af prøven, ej heller computer. Hjælpemidler til opgavesæt 2 opbevares på gulvet nær elevens
plads på nær computer og evt. printer. Computeren skal være lukket. Eleven må gerne begynde på
opgavesæt 2, men må ikke benytte hjælpemidler, før der gives tilladelse. Ingen må forlade lokalet
de sidste 15 min., inden delprøve 1 indsamles. Alle tilladte hjælpemidler inkl. computer må tages
frem, når (ledelses)vagten har givet tilladelse, efter at det er konstateret, at alle har afleveret
opgavesæt 1 (kl. 10.00). Delprøve 2 afleveres digitalt via Netprøver.dk både til prøveeksamen d.
21. marts og til den skriftlige eksamen.
1. og 2. årgang, STX, HTX og (V)HF, A- og B-niveau:
Der er ingen delprøve. Opgaven besvares og afleveres samlet i én fil.
Opgaven tilgås digitalt via skolens eksamensside og afleveres digitalt i Lectio via link på elevens
forside til både prøveeksamen og til den skriftlige årsprøve.
Til skriftlig eksamen forgår hentning og aflevering af opgaven i Netprøver.
Matematik:
3. årgang, STX, A-niveau:
Ved prøvens begyndelse udleveres begge opgavesæt. Ingen hjælpemidler er tilladt den første time
af prøven bortset fra tegneredskaber, almindeligt papir og funktionspapirer udleveret af skolen.
Anvendelse af computer/lommeregner er ikke tilladt. Hjælpemidler til opgavesæt 2 opbevares på
gulvet nær elevens plads på nær computeren, som skal være lukket. Eleven må gerne begynde på
opgavesæt 2 , men må ikke benytte hjælpemidler, før der gives tilladelse. Ingen må forlade lokalet
de sidste 15 min., inden delprøve 1 indsamles. Alle tilladte hjælpemidler inkl. computer må tages
frem, når (ledelses)vagten har givet tilladelse, efter at det er konstateret, at alle har afleveret
opgavesæt 1. Denne del afleveres på papir. Delprøve 2 afleveres digitalt i Lectio til prøveeksamen,
og i Netprøver til den skriftlige eksamen.
2. årgang, STX, A-niveau:
Ved prøvens begyndelse udleveres begge opgavesæt. Ingen hjælpemidler er tilladt de første 2
timer af prøven bortset fra tegneredskaber, almindeligt papir og funktionspapirer udleveret af
skolen. Der skal derudover anvendes formelsamling udleveret af skolen til besvarelsen af delprøve
1. Anvendelse af computer/lommeregner er ikke tilladt. Hjælpemidler til opgavesæt 2 opbevares
på gulvet nær elevens plads på nær computeren, som skal være lukket. Eleven må gerne begynde
på opgavesæt 2 , men må ikke benytte hjælpemidler, før der gives tilladelse. Ingen må forlade
lokalet de sidste 15 min., inden delprøve 1 indsamles. Alle tilladte hjælpemidler inkl. computer må

tages frem, når (ledelses)vagten har givet tilladelse, efter at det er konstateret, at alle har
afleveret opgavesæt 1. Denne del afleveres på papir. Der er 3 timer til besvarelsen af delprøve 2,
og denne afleveres digitalt i Lectio til den skriftlige årsprøve.
2. årgang, HTX, A-niveau:
Ved prøvens begyndelse udleveres begge opgavesæt. Ingen hjælpemidler er tilladt den første
time af prøven bortset fra tegneredskaber, almindeligt papir og funktionspapirer udleveret af
skolen. Der skal derudover anvendes formelsamling udleveret af skolen til besvarelsen af delprøve
1. Anvendelse af computer/lommeregner er ikke tilladt. Hjælpemidler til opgavesæt 2 opbevares
på gulvet nær elevens plads på nær computeren, som skal være lukket. Eleven må gerne begynde
på opgavesæt 2 , men må ikke benytte hjælpemidler, før der gives tilladelse. Ingen må forlade
lokalet de sidste 15 min., inden delprøve 1 indsamles. Alle tilladte hjælpemidler inkl. computer må
tages frem, når (ledelses)vagten har givet tilladelse, efter at det er konstateret, at alle har
afleveret opgavesæt 1. Denne del afleveres på papir. Man har 4 timer til besvarelsen af delprøve 2,
og denne afleveres digitalt i Lectio til den skriftlige årsprøve.
1.og 2. årgang, STX, B-niveau:
Samme regler som for STX A-niveau (ovenfor), bortset fra, at man har 1,5 time til delprøve 1 og 2,5
time til delprøve 2. Under besvarelsen af delprøve 1 skal der anvendes formelsamling udleveret af
skolen. Besvarelsen af delprøve 2 afleveres digitalt i Lectio via link på elevens forside.
Til skriftlig eksamen (2. årgang) forgår aflevering af delprøve 2 i Netprøver.
1.årgang, (V)HF, C-niveau:
Samme regler som for STX A-niveau (ovenfor), bortset fra, at der skal anvendes formelsamling
udleveret af skolen til besvarelsen af delprøve 1. Man har 1 time til besvarelsen af delprøve 1 og 2
timer til delprøve 2. Besvarelsen af delprøve 2 afleveres digitalt i Lectio via link på elevens forside.
Til skriftlig eksamen forgår aflevering af delprøve 2 i Netprøver.
Samfundsfag A-niveau
3. årgang, STX:
Opgaveformuleringerne (1. del) udleveres ved prøvens begyndelse. Den første time foregår
elevernes forberedende arbejde på baggrund af opgaveformuleringerne i grupper eller individuelt.
Efter 1 time udleveres bilagsmaterialet (2. del), og de resterende 5 timer anvendes til at udforme
en individuel besvarelse. Der afleveres digitalt via Lectio til prøveeksamen, og via Netprøver til den
skriftlige eksamen.
2. årgang, STX:
Opgaveformuleringerne (1. del) udleveres ved prøvens begyndelse. De første 40 minutter foregår
elevernes forberedende arbejde på baggrund af opgaveformuleringerne i grupper eller individuelt.
Efter de 40 minutter udleveres bilagsmaterialet (2. del), og de resterende 5 timer og 20 minutter
anvendes til at udforme en individuel besvarelse. Der afleveres digitalt via Lectio til den skriftlige
årsprøve.

Spansk A-niveau
3. årgang, STX (digitalt prøvesæt, 3a SP & 3bcd SP2):
Ved prøvens begyndelse udleveres delprøve 1. Ingen hjælpemidler er tilladt den første time af
prøven, ej heller computer. Hjælpemidler til delprøve 2 opbevares på gulvet nær elevens plads på
nær computer. Computeren skal være lukket/på klem. Besvarelsen af delprøve 1 skal afleveres
senest en time efter prøvens start, og denne del afleveres på papir. Eleven må gerne aflevere før
den første time er gået – her tilkaldes vagten. Vagten indsamler så delprøve 1 og giver tilladelse til,
at eleven tilgår delprøve 2 via skolens eksamensside (til den skriftlige eksamen via Netprøver). Der
er begrænset adgang til internettet. Eleven skal selv medbringe hovedtelefoner til aflytning af evt.
lydmateriale.
Alle hjælpemidler er tilladte til delprøve 2. Der afleveres digitalt via Lectio til prøveeksamen, og via
Netprøver til den skriftlige eksamen.
2. årgang, STX (2c SP):
Ved prøvens begyndelse udleveres delprøve 1. Ingen hjælpemidler er tilladt den første time af
prøven, ej heller computer. Hjælpemidler til delprøve 2 opbevares på gulvet nær elevens plads på
nær computer. Computeren skal være lukket/på klem. Besvarelsen af delprøve 1 skal afleveres
senest en time efter prøvens start, og denne del afleveres på papir. Eleven må gerne aflevere før
den første time er gået – her tilkaldes vagten. Vagten indsamler så delprøve 1 og giver tilladelse til,
at eleven tilgår delprøve 2 via skolens eksamensside. Der er begrænset adgang til internettet.
Eleven skal selv medbringe hovedtelefoner til aflytning af evt. lydmateriale.
Alle hjælpemidler er tilladte til delprøve 2. Der afleveres digitalt via Lectio til den skriftlige
årsprøve.
Fransk A-niveau
2. årgang, STX:
Ved prøvens begyndelse udleveres delprøve 1. Ingen hjælpemidler er tilladt den første time af
prøven, ej heller computer. Hjælpemidler til delprøve 2 opbevares på gulvet nær elevens plads på
nær computer. Computeren skal være lukket/på klem. Besvarelsen af delprøve 1 skal afleveres
senest en time efter prøvens start, og denne del afleveres på papir. Eleven må gerne aflevere før
den første time er gået – her tilkaldes vagten. Vagten indsamler så delprøve 1 og giver tilladelse til,
at eleven tilgår delprøve 2 via skolens eksamensside. Der er begrænset adgang til internettet.
Eleven skal selv medbringe hovedtelefoner til aflytning af evt. lydmateriale.
Alle hjælpemidler er tilladte til delprøve 2. Der afleveres digitalt via Lectio til den skriftlige
årsprøve.
Musik A-niveau
3. årgang, STX (3b MU):
Den officielle prøvetid er kl. 8.00-13.00.
30 minutter før prøvestart samles eleverne i udleveringslokalet, hvor de afleverer deres
mobiltelefon og får fælles meddelelser. Derefter går de ud til hver deres lokale. Computer og
hjælpemidler til delprøve 2 placeres uden for døren.
Det samlede prøvesæt udleveres ved prøvens start enten ved det officielle starttidspunkt kl.8.00
eller det alternative prøvetidspunkt kl.13.15 og efter en time afleveres Musikteori 1 til vagten.

Opgavesættet består af en papirudgave, en cd-rom med opgaverne i XML-format, samt en audiocd/USB-stick, hvor opgaverne fra Musikteori 1 og Musikteori 2 er indspillet. Det er den trykte
papirudgave af opgaverne samt audio-cd´en/USB-sticket, der er prøvegrundlaget. XML-formatet er
et hjælpemiddel til de elever der skriver på computer. Der kan ved overførsel fra XML-formatet til
et nodeskrivningsprogram opstå forhindringer og det er elevens opgave selv at løse dem og bringe
besvarelsen i overensstemmelse med det trykte opgavehæfte. Det andet opgavesæt kan tages i
anvendelse når som helst, men der må først anvendes hjælpemidler, når første opgavesæt er
afleveret efter 1 time. Delprøve 1 afleveres på papir.
Besvarelsen af Musikteori 2/delprøve 2 afleveres digitalt i Lectio til prøveeksamen, og i Netprøver
til den skriftlige eksamen.
2. årgang, STX (2lm MU):
Den officielle prøvetid er kl. 8.00-13.00 evt. tillige kl.13.15-18.15. Ingen elever må forlade
prøvelokalet før kl. 13.
Det samlede prøvesæt udleveres ved prøvens start enten ved det officielle starttidspunkt kl. 8.00
eller det alternative prøvetidspunkt kl.13.15.
Eksamenslokalet skal være forsynet med et tangentinstrument. Derudover kan eksaminanden
medbringe et instrument efter eget valg.
De eksaminander, der ikke medbringer instrument efter eget valg, kan samles i ét lokale og
anvende instrumenter med hovedtelefoner.
Opgavesættet består af en pdf-udgave af opgaverne, digital tilgang til lydoptagelser af opgaverne,
samt digital tilgang til opgaverne i musikalsk udsættelse i XML-format. Det er pdf-udgaven af
opgaverne samt lydoptagelserne, der er prøvegrundlaget. XML-formatet er et hjælpemiddel, og
der kan ved overførsel fra XML-formatet til et nodeskrivningsprogram opstå forhindringer. Det er
elevens opgave selv at løse dem og bringe besvarelsen i overensstemmelse med pdf-udgaven af
opgaverne.
Det påhviler musiklæreren at gøre eleverne fortrolige med at åbne de skriftlige eksamensopgaver i
XML-format med det/de relevante programmer, der er brugt i undervisningen.
Der tilstræbes i udarbejdelsen af opgavesættet en fordeling af eksaminandens tidsforbrug under
prøven med ca. 1 time til M1 og ca. 4 timer til M2.
Eksaminanden tilgår sin opgave på skolens eksamensside og afleverer sin besvarelse digitalt i pdfformat i Lectio til den skriftlige årsprøve.
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