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OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever 

Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 

1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 
2) der aflægges mindst én prøve i A-niveaufag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig prøve 
3) den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver i sit stx-forløb 
4) den nuværende årgang (og efterfølgende årgange) af 1g-elever skal aflægge 9 prøver (skriftlige og 

mundtlige samt SRP tilsammen). For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én, fx skal en elev 
med 1 ekstra A-niveaufag aflægge ialt 10 prøver. 

Det betyder fx, at ikke alle elever nødvendigvis skal til skriftlig eksamen i dansk - at elever, der ikke 
kommer til skriftlig eksamen i dansk, skal til mundtlig eksamen i dansk - og tilsvarende i andre A-
niveaufag med to prøver.  

Prøverne kan være i alle fag (undtagen idræt C). Hvis man har et A- eller B-niveaufag som valgfag, 
kan en eksamen på fagets B- eller C-niveau ikke tælles med i det krævede antal prøver.  
 
ÅRSPRØVER og terminsprøver (interne prøver) 

Årsprøver i 
1g og 2g 

1g, skr. årsprøve: Enten i matematik B/A eller i engelsk A (ud fra studieretningens fag) 
1g, mdt. årsprøve: Der vil normalt være 1 mundtlig årsprøve 
2g, mdt. årsprøve: Synopsisprøve i almen studieforberedelse 
2g, skr. årsprøve: I et studieretningsfag på A-niveau 

Terminsprøver I alle fag, hvor der er skriftlig eksamen. Afholdes 1-3 måneder inden skr. eksamen. 

 
 
Sygdom 
Der er mødepligt til eksaminer og interne prøver, og eneste lovlige grund til fravær er sygdom. Hvis 
man udebliver fra en eksamen eller en intern prøve af andre grunde, kan man normalt ikke 
oprykkes i næste klasse.  
Hvis man på grund af sygdom bliver forhindret i at møde til en af de fastsatte prøver, skal man 
straks og senest inden den pågældende prøves afslutning give kontoret besked om, at man er syg. 
Desuden skal man søge læge senest på eksamensdagen, da sygdom skal dokumenteres med en 
lægeattest. Man betaler selv for lægeattesten. 
Sygeeksamen og sygeårsprøver afholdes normalt i august-september.  
Sygeeksamensperioden er fra 6. august til 4. september 2012. 
 
 
Skriftlige årsprøver 1g, årgang 2012         Maj-juni 2013 

Dato Tidsrum Eksamen / prøve 

torsdag 6. juni kl. 9.00-13.00 Skriftlig årsprøve  1a, 1bf, 1c, 1k, 1s, 1t: matematik A/B 

fredag 7. juni kl. 9.00-14.00 Skriftlig årsprøve  1n, 1u, 1x: engelsk A    

   
Mødetid ved de skriftlige prøver er senest kl. 8.45.  
Mødetid med computer er mellem kl. 8.20 og 8.30, senest 8.30.  
Dørene åbnes senest kl. 8.50. Dørene lukkes kl. 8.55. 
 
Brug af computer kræver angivelse af, hvilken printermulighed der ønskes, i et Lectiospørgeskema. 
Svarfristen er den 14. maj 2013. 

VEND! 
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Om skriftlige prøver 

 

Hjælpemidler: 

I matematik og engelsk starter prøven med 1 times delprøve uden hjælpemidler, hvor der kun må benyttes 
skrive- og tegneredskaber og hvor alt skrives i hånden. Ved delprøverne med hjælpemidler er alle 
hjælpemidler tilladt, bortset fra kommunikation med omverdenen. 
 

Du medbringer selv dine hjælpemidler, først og fremmest de uundværlige såsom ordbøger og/eller 
lommeregner. Endvidere medbringes skrive- (og tegne-) redskaber og den fornødne proviant.   

Skolen udleverer det nødvendige papir. Du må kun bruge skolens papir under prøven. 

       
Praktiske oplysninger: 
Du skal sidde på den plads, du får anvist. På din plads ligger et navnekort, som ikke må flyttes. 
På navnekortet står også det nummer, du skal bruge på besvarelsesarkene. 
 

På din plads må der kun være de tilladte hjælpemidler, de uddelte besvarelsesark, dine skrive- og 
tegneredskaber og det, du skal spise og drikke. 
Overtøj og andet, der er prøven og faget uvedkommende, må ikke opbevares umiddelbart op ad 
prøvebordene, men stilles ud til væggene. 
Mobiltelefoner er ikke tilladt. Internet mv. er ikke tilladt. 
 
 

Straks ved modtagelsen udfyldes hovedet på besvarelsesarkene i lighed med dette eksempel: 

Prøve/Eksamen: 

                 Årsprøve 
Fag/niveau: 

Matematik B  
Dato: 

24. maj 2013 

Elevens navn: 

                          Peter Hansen 

Klasse/hold: 

2s Ma 
Nr.: 

(= dit eksamensnr.) 

Ark nr.: 

                       1 
Antal ark i alt: 

                        3 
Tilsynsførendes sign.: 

 

 
Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker, og arkene skal ligge på bordet under hele prøven, de må 
ikke lægges på gulvet og heller ikke holdes op i hænderne, mens du læser, hvad du har skrevet. 
 

Ordbøger, tabeller, formelsamlinger og lommeregnere findes kun i få eksemplarer i prøvelokalet til udlån til 
de elever, der måtte have glemt deres egne eksemplarer. Hvis mange glemmer, er der ikke nok.  Udlån, mod 
kvittering, finder først sted efter prøvens start. 
 

Under prøven må du kun henvende dig til vagterne, og dette gør du ved at markere. Altså: skal du have mere 
papir eller skal du låne f.eks. en ordbog, så skal du markere. Skal du på toilettet, skal du markere - og du må 
først forlade din plads, når du har fået tilladelse fra vagterne. Hvis du ikke kan komme ud med det samme, 
bliver du skrevet op i en kø og får besked, når det er din tur. 
 

Alle opgaver og alle beskrevne ark, computere og usb-stik mv. skal blive i lokalet, så længe prøven varer. 
 

Inden du afleverer, skal du sørge for at nummerere de ark, der skal bedømmes, og angive det samlede antal 
ark på alle ark. Et bilag tæller som et ark. Du må først forlade din plads, når vagten har kvitteret for 
modtagelsen med sin signatur på din besvarelse. 
 
I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen af prøvedeltagerne forlade deres pladser; du må gerne 
aflevere, men du skal blive siddende og lade være at kommunikere med de andre, indtil prøven er 
erklæret afsluttet og desuden: indtil alle besvarelser er afleveret. 
Hvis du bliver til prøvetidens udløb, må du tage opgaven og alle kladdeark og -filer med dig.          
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OFFENTLIGGØRELSE AF EKSAMENSPLAN   

Onsdag den 15. maj kommer den  1. offentliggørelse af eksamensplanen, der omfatter alle de 
skriftlige prøver og de mundtlige prøver, der afholdes før den 30/5. Hver enkelt elev kan se sin 
personlige eksamens- og prøveplan på sin Lectio-forside med mødetidspunkter mv. 
Onsdag den 22. maj kommer den 2. offentliggørelse, der omfatter hele eksamensplanen. 

Alle skriftlige og mundtlige eksaminer ligger i perioden fra og med den 23. maj til og med den  
26. juni 2013.  
 
VÆRD AT VIDE 

Eksamen i de enkelte fag afholdes efter de retningslinjer, som er beskrevet i stx-bekendtgørelsen 
m.fl. og læreplanerne heri. Læreplanerne kan læses på undervisningsministeriets hjemmeside 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag 

 
Holdenes undervisningsbeskrivelser, som er grundlaget for de mundtlige prøver, kan ses på Lectio. 
Det enkelte hold har en studieplan, der viser årets arbejde. Herfra er der link til undervisnings-
beskrivelsen for holdet, som er en samlet oversigt over eksamensgrundlaget.  
Fra og med den 1. maj omfatter undervisningsbeskrivelserne hele årets arbejde. 
 
 
Afsluttende fag i 1g,  årgang 2012    Maj-juni 2013 
 

Klasse Fag Medtællende 
årskarakter 

Prøveform 

1a, 1b samfundsfag C må mx 
 kunstnerisk fag C må mx 

1c samfundsfag C må mx 
 fysik C må mx 
 kunstnerisk fag C må mx 

1k kunstnerisk fag C må mx 

1n matematik C så + må mx 
 biologi C må mx 

1s, 1t biologi C må mx 
 kunstnerisk fag C må mx 

1u, 1x-SP matematik C så + må mx 
 biologi C må mx 
 kunstnerisk fag C må mx 

1x-MU matematik C så + må mx 
 biologi C må mx 

Kunstn.fag billedkunst C må mx 

 dramatik C må mx 

 mediefag C må mx 

 musik C må mx 

 
så = skriftlig årskarakter må = mundtlig årskarakter 
sx = skriftlig eksamen      mx = mundtlig eksamen            (hvis faget udtrækkes) 
 

 
April 2013      Vi/ KS 
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BRUG AF COMPUTER VED SKRIFTLIGE PRØVER 

• Du skal have sat dig ind i skolens regler for brug af computer. 

Læs Lectio-dokumentet: "Pc-regler ...", som ligger til din elevgruppe: Alle 1g-elever, Alle 1hf-elever, ...) 

Læs også: "ComputerHuskeseddel", Lectio-dokument  

Handler om, hvad du skal huske at gøre hjemmefra (dagen før) og hvad du skal huske før og under prøven. 

*(Gem dokumentet på din harddisk, så du kan åbne det under de skriftlige prøver) 

• Du skal møde mellem kl. 8.20 og 8.30, altså senest kl. 8.30.  

NB! Skolen stiller kun ét stik til rådighed pr. person. 

 

• Når du har sat din computer op, skal du lave et sidehoved på dit dokument. Sidehovedet skal være klar 

senest kl. 8.50. 

Herlev Gymnasium og HF Dato: 24/5-2013 Side 1 af 4 

Navn: Peter Hansen Eksamensnr.:  14 Klasse/Hold:  2s Ma 

Stx-eksamen Fag: Matematik B Tilsyn: 

Du kan læse hvordan i Lectio-dokumentet:  "Eksamensnr og sidehoved".  

*(Gem dokumentet på din harddisk, så du kan åbne det under de skriftlige prøver)  

• Hvis du medbringer din egen printer, skal du lave et prøveprint med sidehoved på (inden kl. 8.50). 
 

• Printermuligheder: 

1. Du skal slet ikke printe. 
 

2. Du medbringer din egen printer (det vil give dig mest fleksibilitet). Husk stikdåse og printerkabel. 
 

3. Du kan gemme dine filer som PDF-filer og vil gerne printe fra skolens PDF-printer.  

Du skal da sørge for at sikre dig et print i god tid før prøven slutter; der kan komme kødannelse og det er dit 

ansvar, at der er en besvarelse på papir inden prøven slutter. 
 

Angående punkt 3:  Dette fungerer bedst, hvis du samtidig installerer en PDF-writer. 

På pc-ere med Windows kan f.eks. bruges den PDF-writer, der hedder PDF Creator. 

Programmet kan hentes via Lectio-dokumentet:  "Download og installation af PDF Creator-Herlev". 

På Mac-computere kan f.eks. anvendes CUPS PDF. Der nævnes et link i Lectio-dokumentet "gem-som-pdf". 

Andre vigtige oplysninger: 

Hvis man gemmer som PDF i Word 2010, skal man huske at sætte flueben - se hvor, i Lectio-dokumentet: 

"Indstillinger til Word 2010 ved udskrift til PDF".  

*(Gem dokumentet på din harddisk, så du kan åbne det under terminsprøverne) 

 

• Delprøver uden hjælpemidler: Computerne er slukket, der skrives i hånden. 

 

• Alle andre prøver incl. delprøver med hjælpemidler: Alle hjælpemidler incl. computer er tilladt bortset 

fra kommunikation med omverdenen. 

 

• Når du bruger computer, så kan du ikke tage computeren med dig, hvis du afleverer før tid. 

Du kan først pakke din computer og papirer sammen, når prøvetiden er udløbet og alle, der er til den 

samme prøve, har afleveret.  

Du skal derfor vente ca. et kvarter udover prøvetidens udløb før du kan pakke sammen og tage hjem. 

 

April 2013 

  


