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Tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen sommeren 2018 

Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt ved noget fag eller prøveform. Det er at betragte som eksamenssnyd og medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven 

Fag Eksaminationstid Adgang til egne læremidler 
og noter online 

Informationssøgning på 
internettet 

Brug af online-ordbog Brug af oversættelsesprogrammer, dvs. software 
eller netbaserede programmer, der kan oversætte 
hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et 
andet   

Biologi A 5 timer JA NEJ   

Bioteknologi A 5 timer JA NEJ   

Dansk A_NET 5 timer JA JA JA  

 
Engelsk A_NET* 
 

1 time (1. delprøve) JA JA JA JA 

4 timer (2. delprøve) JA JA JA JA 

Engelsk B 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Delprøven er uden 
hjælpemidler 

NEJ NEJ NEJ 

4 timer (2. delprøve) JA NEJ JA NEJ 

Fransk begynder A_NET 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Delprøven er uden 
hjælpemidler 

NEJ NEJ NEJ 

3 timer 2. delprøve JA JA JA JA 

Fransk fortsætter A 5 timer JA NEJ JA NEJ 

Fysik A 5 timer JA NEJ   

Kemi A_NET 5 timer JA JA   

Matematik A 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Delprøven er uden 
hjælpemidler 

NEJ   

4 timer (2. delprøve) JA NEJ   

Matematik A_NET 

2 timer (1. delprøve) NEJ 
Prøven er uden hjælpe-
midler, men autoriseret 
formelsamling må benyttes 

NEJ   

 3 timer (2. delprøve) JA JA   

*Begge delprøver udleveres ved prøvens start. De to prøver afleveres samlet ved slutning af prøven.  

Fag markeret med fed skrift skal hente og aflevere prøven eller dele deraf i netprøver.dk  
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Tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen sommeren 2018 

Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt ved noget fag eller prøveform. Det er at betragte som eksamenssnyd og medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven 

Fag Eksaminationstid Adgang til egne læremidler 
og noter online 

Informationssøgning på 
internettet 

Brug af online-ordbog Brug af oversættelsesprogrammer, dvs. 
software eller netbaserede programmer, der 
kan oversætte hele sætninger og hele tekster 
fra ét sprog til et andet   

Matematik B 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Delprøven er uden 
hjælpemidler 

NEJ   

3 timer (2. delprøve) JA NEJ   

Musik A 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Prøven er uden 
hjælpemidler undtaget 
(tangent)instrument og 
audioafspilningsudstyr 

   

4 timer (2. delprøve) JA. Men brug af internet og 
programmel, der 
indeholder automatiske 
analyse-, harmoniserings-, 
arrangements- eller 
kompositionsfaciliteter er 
ikke tilladt 

NEJ   

Samfundsfag A_NET 
1 time (1. delprøve) JA JA   

5 timer (2. delprøve) JA JA   

Spansk A_NET 

1 time (1. delprøve) NEJ 
Delprøven er uden 
hjælpemidler 

NEJ NEJ NEJ 

3 timer (2. delprøve) JA JA JA JA 

Tysk forts. A_NET 5 timer JA JA JA JA 

*Begge delprøver udleveres ved prøvens start. De to prøver afleveres samlet ved slutning af prøven.  

Fag markeret med fed skrift skal hente og aflevere prøven eller dele deraf i netprøver.dk  

 


