
10. kl. Terminsprøver i november  
 

  

matematik:  mundtlig gruppeprøve, 2 timer 

  

 skriftlig, 4 timer 

 

dansk:  skriftlig fremstilling, 4 timer 

 

engelsk:  skriftlig, 3 timer 

 

 

Til terminsprøverne skal eleverne blive tiden ud, så det er en god ide at medbringe læsestof, hvis 

man er færdig før tid – men endnu bedre – brug tiden på at læse det, der skal afleveres igennem, 

igen, igen og igen. Brug tiden konstruktivt. Det ikke er tilladt at spille på computer/telefon eller se 

film. 

Generelt om de skriftlige prøver: 

 

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre 

under prøven! 

 

Internettet må benyttes som hjælpemiddel 

ifølge gældende regler. Tjek med din faglærer. 

 

Snyd medfører øjeblikkelig bortvisning. 

 

Opstår der under prøven strømsvigt eller 

andre væsentlige problemer med 

computerudstyret, som ikke umiddelbart kan 

afhjælpes, skal prøven fortsætte uden 

anvendelse af computer. 

 

Det er eleven, der afgør, hvilke ark, der 

afleveres til bedømmelse. Det afleverede 

underskives af eleven (UNI-login) og 

tilsynsførende på første side. 

 

Alle sider i udskriften skal udstyres med 

oplysninger om: 

• Elevens UNI-login 

• elevnummer 

• skolens navn 

• prøvens og opgavens art 

• klasse 

• sidenummer i det samlede antal ark 

 

 

Det skrevne skal slettes fra computeren (USB  

 

 

stikket), når det er udskrevet – det må ikke 

bringes ud af prøverummet. Dette betragtes 

som snyd og kan medføre at gyldigheden af 

prøven underkendes. 

 

Skolen stiller USB stik og printer til rådighed. 

 

Elever møder 15 minutter før prøvestart og 

sørger for at sætte computeren op – husk 

strømtilslutning! Lokalet lukkes 10 minutter 

før prøvestart. 

 

Man må gerne høre musik via høretelefoner, 

men det må ikke virke forstyrrende for andre, 

dvs. tilsynsførende bestemmer lydniveauet. 

 

Skriveskabelon til Google Docs hentes via 

Google Drev. På skolens hjemmeside ligger 

en skriveskabelon til Open Office, Word og 

Excel, som skal hentes inden prøvestart. 

 

Toiletbesøg sker efter henvendelse til 

tilsynsførende. 

 

Medbring drikkedunk til vand og en sund og 

solid madpakke. Man vælger selv, hvornår 

man spiser, da der ikke er indlagt pause i 

prøvetiden. 

 

 



Rigtig god fornøjelse! 


