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Eksamensbestemmelser hhx 2018/2019
Afsætning A, skriftlig (Start 2018)
Prøvens varighed 5 timer
Centralt stillet opgave.
Afsætning A, mundtlig (Start 2018)
Grundlaget for prøven er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del
af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag. Opgaverne
med bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af den
trukne opgave samt perspektiveringen til forløbet og former sig derefter som en
samtale mellem eksaminand og eksaminator. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.

Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved begge
prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.

Dansk A, skriftlig (Start 2018)
Prøvens varighed 5 timer
Centralt stillet elektronisk opgavesæt.

Dansk A, mundtlig (Start 2018)
Mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et tilhørende ukendt tekstmateriale, der samlet ikke må overstige fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller 12 min. afspillet tekst. Den enkelte opgave har
udgangspunkt i et gennemgået forløb, jf. pkt. 2.2. Titlen på forløbet angives
sammen med oplysninger om det ukendte tekstmateriale og en opgaveinstruks
i overensstemmelse med relevante faglige mål, jf. pkt. 2.1. Et tekstmateriale må
anvendes højst tre gange på samme hold. Opgaverne skal tilsammen dække
kernestof og supplerende stof.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.
Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse og former
sig videre som en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator.
Bedømmelseskriterier
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan:
̶
anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder relevant
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̶

besvare den stillede opgave med selvstændighed og dokumentation
̶
demonstrere sproglig korrekt, nuanceret og genrebevidst skriftlig
fremstilling.
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan:
̶
anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder relevant
̶
fremlægge sin selvstændige besvarelse struktureret
̶
demonstrere sproglig korrekt, nuanceret og hensigtsmæssig
mundtlig fremstilling.
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.
Engelsk A, skriftlig (Start 2018)
Prøvens varighed 5 timer.
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Engelsk A, mundtlig (Start 2018)
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk tilknyttet et studeret emne. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Prøvematerialet skal
bestå af en eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der angiver,
hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på tre til fire normalsider. Omfanget skal tage
hensyn til materialets sværhedsgrad og sikre, at de faglige mål kan bedømmes.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Forberedelsestiden er ca. 60 minutter.
Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på
ca. otte minutter og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og
eksaminator om det ukendte tekstmateriale og med inddragelse af de studerede emner. Det samme ukendte prøvemateriale må højst anvendes tre gange
på samme hold. En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) og for lyrik/drama 30 linjer. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer en normalside til tre minutters afspillet tekst.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden
̶
giver en velstruktureret samt formidlingsbevidst fremstilling
̶
behersker et flydende og nuanceret engelsk med overholdelse af
skriftsprogets normer
̶
viser tekstforståelse og anvender fagets analytiske begreber og
metoder
̶
analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk
̶
anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden
̶
behersker et flydende og nuanceret engelsk med høj grad af
grammatisk korrekthed og evne til selvkorrektion
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̶

giver en velstruktureret præsentation
analyserer, fortolker og perspektiverer prøvematerialet med anvendelse af fagets analytiske begreber og metoder
̶
anvender den viden, der er opnået i arbejdet med det studerede
emne.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden kan indgå i
uddybende samtale om præsentationen. Der gives én karakter ud fra
en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Ved prøve, hvor
faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på eksaminandens evne til
- at behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
- at demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
̶

Erhvervsjura C, mundtlig (Start 2019)
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale evt. med et antal bilag.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.
Før prøven sender skolen prøvemateriale til censor.
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation, og former sig
derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold.
Prøvematerialet skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives
én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige
præstation.
Erhvervsjura B, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af dels eksaminandens
synopsis, jf. pkt. 3.2, og dels et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål
formuleret med en progression i de taksonomiske niveauer.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Før prøven sender skolen prøvematerialet bestående af opgaver evt. med bilag
og et eksemplar af synopserne til censor. Eksaminationen er todelt. Den ene
del af består af eksaminandens præsentation af en selvvalgt problemstilling fra
synopsen, suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Den anden
del indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en
samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i prøvematerialet. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Prøvematerialet
skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives
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én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige
præstation.
Finansiering C, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og en opgave med et antal bilag. Opgaverne med bilag sendes
til censor forud for prøvens afholdelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minutter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt
i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Den enkelte
opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der afgives én
samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.
Historie B, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale af et omfang
på tre til fire normalsider a 2400 enheder. Prøvematerialet skal tilsammen i al
væsentlighed dække de faglige mål og de gennemførte forløb. Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.
Der gives ca. 90 minutters forberedelsestid.
I forberedelsestiden opstiller og besvarer eksaminanden to til tre relevante problemstillinger på baggrund af det udleverede materiale og relevant materiale fra
undervisningen. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens besvarelse og formidling af de opstillede problemstillinger og former sig herefter som
en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt
i fagets mål.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.
Informatik C, mundtlig – 24 timers forberedelse (Start 2020)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der skal udvikles et it-system eller en del af et sådant. Opgaverne fordeles ved lodtrækning.
Tidskrævende dele af opgaven løses kun i skitseform.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid,
dog ikke mindre end 24 timer, hvor eksaminanderne arbejder i grupper på to til
tre. Hvor dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan man lade eksaminanderne arbejde individuelt.
DET BLÅ GYMNASIUM

7

Eksamensbestemmelser hhx 2018/2019

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål.
Den enkelte opgave må højst anvendes to gange på samme hold. Eksaminationen er individuel. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation
af opgaveløsningen og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand
og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. Opgaverne og bilag sendes til
censor forud for prøvens afholdelse.
Bedømmelseskriterier
̶
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens
præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved prøve, hvor faget indgår i samspil med andre fag, lægges der
vægt på, at eksaminanden kan
̶
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
mundtlige præstation.
Innovation B, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, der består af en innovationsfaglig udfordring.
Der gives ca. 24 timers forberedelse, dog ikke mindre end 24 timer.
I grupper af tre-fire elever udarbejdes en innovationsfaglig løsning på den af
gruppen trukne opgave, og løsningen relateres til ét selvvalgt projektforløb fra
undervisningen. Opgaverne med innovationsfaglige udfordringer sendes til
censor forud for prøvens afholdelse. Der eksamineres gruppevis.
Eksaminationstiden pr. eksaminand er ca. 20 minutter. Eksaminationen indledes med gruppens præsentation af deres innovationsfaglige løsning samt perspektiveringen til forløbet, denne del er på højst 20 minutter. Eksaminationen
former sig herefter som en samtale mellem eksaminanderne og eksaminator
med udgangspunkt i gruppens præsentation. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Når forhold gør det nødvendigt,
undtager skolens leder en eksaminand fra gruppevis eksamination.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives
én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige
præstation.
International økonomi A, skriftlig (Start 2018)
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt, hvortil der
er knyttet et antal spørgsmål.
Prøvens varighed er 5 ½ time. Prøven er todelt.
Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringen, som eksaminanderne i grupper eller individuelt kan benytte til forberedelse
Efter 45 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende 4 timer og 45 minutter anvendes af eksaminanderne til at udforme en individuel besvarelse.
DET BLÅ GYMNASIUM

8
Eksamensbestemmelser hhx 2018/2019
International økonomi A, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens eksamensprojekt og den synopsis, eksaminanden har udarbejdet på baggrund heraf, jf. pkt.
3.2. Eksaminandernes synopser sendes til censor forud for prøven sammen
med undervisningsbeskrivelsen, der indeholder oversigt over projekter og andre
undervisningsaktiviteter gennem undervisningsforløbet. Censor orienterer sig i
synopsis og undervisningsbeskrivelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Der gives ingen forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af eksamensprojektet og de faglige sammenhænge, metoder og teorier, der har været
centrale for at komme frem til konklusionerne. Eksaminandens præsentation
må højst fylde 10 minutter af eksaminationstiden og suppleres af uddybende
spørgsmål fra eksaminator. Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminanden og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens
eksamensprojekt. Der kan perspektiveres til de andre projekter eksaminanden
har deltaget i.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved begge
prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation. Ved den mundtlige prøve er det alene eksaminandens
mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen.
International økonomi B, mundtlig (august 2019)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens eksamensprojekt og den synopsis, eksaminanden har udarbejdet på baggrund heraf, jf. pkt.
3.2.
Eksaminandernes synopser sendes til censor forud for prøven, sammen med
undervisningsbeskrivelsen der indeholder oversigt over projekter og andre undervisningsaktiviteter gennem undervisningsforløbet. Censor orienterer sig i synopsis og undervisningsbeskrivelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af eksamensprojektet og de faglige sammenhænge og teorier, der har været centrale
for at komme frem til konklusionerne. Eksaminandens præsentation må højst
fylde 10 minutter af eksaminationstiden og suppleres af uddybende spørgsmål
fra eksaminator. Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem
eksaminanden og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens eksamensprojekt. Der kan perspektiveres til de andre projekter eksaminanden har
deltaget i.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved prøven
gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.
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Markedskommunikation C, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag i form af tekst- og kommunikationsmateriale. Opgaverne med bilag
sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af den
trukne opgave samt perspektiveringen til forløbet og former sig derefter som en
samtale mellem eksaminand og eksaminator. Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives
én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige
præstation.
Matematik A, skriftlig (Start 2018)
Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt, som
udleveres ved prøvens begyndelse, og forberedelsesmaterialet, jf. pkt. 3.2.
Prøvens varighed er fem timer.
Opgavesættet til den første del af prøven består af opgaver stillet med udgangspunkt i kernestoffet i pkt. 2.2. Til denne del af prøven må der ikke benyttes andre hjælpemidler end den centralt udmeldte formelsamling. Efter højst én
time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle
hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. Opgavesættet til den anden del af prøven består af opgaver stillet med udgangspunkt i
kernestoffet i pkt. 2.2 samt i forberedelsesmaterialet, jf. pkt. 3.2. Opgaverne til
denne del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS, der kan udføre symbolmanipulation, jf. pkt. 3.3.
Matematik A, mundtlig (Start 2018)
Mundtlig prøve på grundlag af emneopgaverne fra undervisningen, jf. pkt. 3.2.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.
Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave, der indeholder to kendte delspørgsmål og et ukendt bilag. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven,
skal tilsammen, i al væsentlighed, dække de faglige mål, kernestoffet og det
supplerende stof. Mindst ét af de kendte delspørgsmål tager udgangspunkt i en
af emneopgaverne fra undervisningen. Det andet delspørgsmål kan omhandle
et stofområde, der ikke er anvendt i den pågældende emneopgave. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en
samtale mellem eksaminand og eksaminator med inddragelse af det ukendte bilag. Opgaverne og bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Opgaver
må anvendes højst to gange på samme hold. Bilag skal som hovedregel være
forskellige.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved den
skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:
̶
anvende matematiske teorier og metoder til problembehandling og
argumentation
̶
opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater
̶
fremstille og strukturere overskuelig dokumentation
̶
anvende relevante hjælpemidler, herunder it
̶
veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer
̶
formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne sprog.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation. Hvis eksaminandens præstation lever op til fagets mindstekrav, opnår eksaminanden en karakter svarende til bestået eller højere.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden:
̶
udviser fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement
og selvstændigt kan foretage matematiske ræsonnementer
̶
kan redegøre for opstilling og behandling af matematiske modeller
̶
kan veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer
̶
kan formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige sprog.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
mundtlige præstation. Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil
med andre fag, lægges der vægt på eksaminandens evne til at:
̶
kombinere viden fra forskellige fagområder i løsningen af flerfaglige problemstillinger
̶
anvende matematisk modellering i en flerfaglig kontekst kunne
vurdere en matematisk models muligheder og begrænsninger i
samspil med andre fag.
Matematik B, mundtlig (Start 2019)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens projekt, jf. pkt.
3.2, og en kendt opgave tildelt ved lodtrækning. Opgaven knytter sig til en af
emneopgaverne fra undervisningen, jf. pkt. 3.2.
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.
Eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
I god tid før prøven sender skolen et eksemplar af projektbesvarelsen til censor.
Eksaminator og censor drøfter inden prøven, hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe.
Endvidere tildeles eksaminanden ved lodtrækning en ukendt stillet opgave, der
afprøver fagets mindstekrav.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Denne del af eksaminationen må højest omfatte 1/3 af eksaminationstiden.
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Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og
eksaminator med udgangspunkt i de trukne opgaver.
Opgaver må anvendes højst to gange på samme hold.
Oplæggene til projekterne sendes sammen med de mundtlige opgaver til censor forud for prøvens afholdelse.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens
præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
I projektbesvarelsen lægges især vægt på eksaminandens evne til at:
̶
anvende matematiske teorier og metoder til løsning af problemer
med udgangspunkt i teoretiske og praktiske forhold
̶
opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater
̶
fremstille og strukturere overskuelig dokumentation
̶
anvende relevante hjælpemidler, herunder it til beregning og dokumentation
̶
veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer
̶
formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og
det daglige skrevne sprog.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til
at:
̶
redegøre for matematisk tankegang og foretage simple ræsonnementer
̶
veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer
̶
formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og
det daglige talte sprog
̶
demonstrere ejerskab til projektbesvarelsen.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation, omfattende projektet og eksaminandens
mundtlige præstation.
Hvis eksaminandens præstation lever op til fagets mindstekrav, opnår
eksaminanden en karakter svarende til bestået eller højere.
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges
der vægt på eksaminandens evne til at:
̶
kombinere viden fra forskellige fagområder i løsningen af flerfaglige problemstillinger
̶
anvende matematisk modellering i samspil med andre fag.
Psykologi C, mundtlig (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et kendt tema,
ukendte underspørgsmål og et ukendt bilagsmateriale.
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de læste temaer og de faglige mål. En opgaves tema er kendt af
eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema.
Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold. Opgaverne
består af en overskrift, der angiver tema, underspørgsmål med flere taksonomiske niveauer samt et bilagsmateriale på to til tre normalsider a 2400 enheder
(antal anslag inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde materiale af
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forskellig art, herunder aktuelt stof og undersøgelser. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i
opgaven.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens
præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved
prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der
vægt på, i hvilket omfang eksaminandens præstation demonstrerer viden om psykologis identitet og metoder i behandling af problemstillinger.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.
Samfundsfag C, mundtlig (Start 2020)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte
spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold. Opgaverne skal bestå af et tema med
spørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer, og et bilagsmateriale på 1½ til
to normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Hver opgave
skal i videst mulig omfang indeholde både tekst og statistisk materiale. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i
opgaven.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges
der vægt på:
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.
Spansk A, skriftlig (Start 2018)
Prøven varer 4 timer.
Grundlaget for den skriftlige prøve er en todelt centralt stillet opgave.
Hjælpemidler
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Prøvens varighed er fire timer. I den første time under første delprøve
må hjælpemidler ikke benyttes. Brug af internettet er ikke tilladt. Efter
højst én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og
herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af
opgavesættet.
Spansk A, mundtlig (Start 2018)
Mundtlig prøve med eksaminationstid på ca. 30 minutter.
Der gives 60 minutters forberedelsestid.
1) Præsentation på spansk af en ukendt, ubearbejdet spansksproget tekst af et
omfang på ca. en normalside. Teksten skal have tilknytning til et af de studerede emner. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af
en uddybende perspektiverende samtale. Teksten forsynes med en introduktion og en kort instruks på spansk, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksten. Teksten glosseres i et omfang, der er passende for sværhedsgrad og niveau. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet.
2) Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billede om almene emner.
Prøvematerialet må højst anvendes tre gange på samme hold. En normalside
er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), for lyrik 30 verslinjer og for afspillet tekst ca. tre minutter.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan
uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig
skriftligt på et sammenhængende spansk, besvare en opgave, disponere og fremstille et indhold klart og selvstændigt, samt på at eksaminanden viser sikkerhed i den relevante syntaks og morfologi og behersker
et alment ordforråd samt idiomatik. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden på
spansk kan præsentere og perspektivere det ukendte tekstmateriale og
inddrage relevante elementer af spansksproget kultur, litteratur, historie, erhverv og samfund fra det studerede emne. Endvidere lægges der
vægt på samtalefærdighed og tekstforståelse. Sammenhængende
sprogbrug er vigtigere end korrekthed i detaljen. Der gives én karakter
ud fra en helhedsvurdering. Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på eksaminandens evne til at behandle problemstillinger i samspil med andre fag og til at demonstrere
viden om fagets identitet og metoder.
Tysk fortsættersprog A, skriftlig (Start 2018)
Prøven varer 5 timer.
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Tysk fortsættersprog A, mundtlig (Start 2018)
Mundtlig prøve med en eksaminationstid på ca. 30 minutter.
Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
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De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet
tysksproget tekstmateriale, der skal have tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang
på ca. 1,5 til 2 normalsider. Det forsynes med en kort indledning på tysk, og der
opgives kun specielt vanskelige gloser og nødvendige realkommentarer.
Tekstmaterialet forsynes endvidere med en kort instruks på tysk, der angiver,
hvordan eksaminanden skal arbejde med tekstmaterialet. Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på tysk. Det studerede
emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale på
tysk mellem eksaminand og eksaminator om tekstmaterialet og det studerede
emne. Det samme ukendte prøvemateriale må anvendes højst tre gange på
samme hold. En normalside er 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller ca. tre minutters afspillet tekst og for lyrik 30 verslinjer.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan
analysere og beskrive tysk sprog grammatisk med anvendelse af relevant terminologi. Endvidere lægges der vægt på, at eksaminanden kan
uddrage det væsentlige af det udleverede tekstmateriale, udtrykke sig
skriftligt på et sammenhængende tysk, disponere og fremstille et indhold samt på, at eksaminanden viser sikkerhed i morfologi og syntaks
og behersker et nuanceret ordforråd samt idiomatik.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden på
tysk kan præsentere og perspektivere tekstmaterialet og inddrage relevante elementer af kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige
forhold fra det studerede emne. Endvidere lægges der vægt på samtalefærdighed og tekstforståelse. Et sammenhængende og nuanceret
sprog er vigtigere end korrekthed i detaljen.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges
der vægt på eksaminandens evne til:
–
at behandle problemstillinger i samspil med andre fag
–
at demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Tysk fortsættersprog B, mundtlig (Start 2019)
Der afholdes en mundtlig prøve med en eksaminationstid på ca. 30 minutter.
Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale,
der skal have tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang på ca. 1 til 1,5 normalside.
Det forsynes med en kort indledning på tysk, og der opgives kun specielt vanskelige gloser og nødvendige realkommentarer. Tekstmaterialet forsynes endDET BLÅ GYMNASIUM
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videre med en kort instruks på tysk, der angiver, hvordan eksaminanden skal
arbejde med materialet.
Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på
tysk. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en
uddybende samtale på tysk mellem eksaminand og eksaminator om tekstmaterialet og det studerede emne.
Det samme ukendte prøvemateriale må anvendes højst tre gange på samme
hold.
En normalside er 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller ca. tre
minutters afspillet tekst og for lyrik 30 verslinjer.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Der lægges vægt på, at eksaminanden på tysk kan præsentere og perspektivere tekstmaterialet og inddrage relevante elementer af kulturelle,
samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold fra det studerede emne. Endvidere lægges der vægt på samtalefærdighed og tekstforståelse.
Et sammenhængende og nogenlunde flydende sprog er vigtigere end
korrekthed i detaljen.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges
der vægt på eksaminandens evne til:
–
at behandle problemstillinger i samspil med andre fag
–
at demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Virksomhedsøkonomi A, skriftlig (Start 2018)
Prøvens varighed 5 timer.
Centralt stillet opgave.
Virksomhedsøkonomi A, mundtlig (Start 2018)
Mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og
en opgave med et antal bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for
prøvens afholdelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.
Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minutter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt
i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Den enkelte
opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved begge
prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens
præstation.
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Virksomhedsøkonomi B, skriftlig (Start 2019)
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.
Prøvens varighed er fire timer.
Virksomhedsøkonomi B, mundtlig (Start 2019)
Mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og
en opgave med et antal bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for
prøvens afholdelse.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, fem til syv minutter, af et selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt
i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.
Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme
hold. Et opgavesæt skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens
præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved
begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.
Studieområdet del 2 (Start 2019)

Erhvervscase - hhx 2. år
Der afholdes mundtlig prøve på grundlag af en centralt stillet case ved slutningen af andet år i uddannelsen til merkantil studentereksamen. Eksamensgrundlaget er en synopsis. Ministeriet stiller en case til rådighed i forbindelse med
den mundtlige prøve. Casen omfatter videointerviews med nøglepersoner fra
en virksomhed og eventuelle relevante interne materialer fra virksomheden.
Eksaminanderne udarbejder i forberedelsestiden en synopsis af et omfang på
tre til fem sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der gives ca. 48
timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 48 timer.
Synopsen udarbejdes i grupper af tre til fire elever, medmindre helt særlige
hensyn gør sig gældende. I synopsen skitseres virksomhedens forretningsmodel, kritiske succesfaktorer, de udfordringer virksomheden står overfor, og
gruppens forslag til hvordan udfordringerne kan håndteres. Desuden indeholder
synopsen metodeovervejelser, hvor gruppen forholder sig kritisk til arbejdsprocesser og resultater. Synopsen skal danne grundlag for en samtale mellem eksaminator, censor og eksaminanderne. Synopsen sendes til censor forud for
prøvens afholdelse.
Der eksamineres gruppevis.
Eksaminationstiden er ca. 20 minutter pr. eksaminand.
Eksaminationen er todelt. Første del består af gruppens præsentation med udgangspunkt i selvvalgte dele fra gruppens synopsis, omfang ca. 15 minutter.
Anden del omfatter en samtale mellem gruppe, eksaminator og censor med
udgangspunkt i gruppens præsentation.
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Eksaminator og censor skal samlet have kompetence inden for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Eksaminationen tilrettelægges sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand. Når
forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra gruppevis eksamination.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der afgives
én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af hver enkelt eksaminands mundtlige præstation.
Studieområdet (SOP) hhx 3. år (Start 2018)
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens studieområdeprojekt, jf. punkt 4.2.1. Før prøven sendes et eksemplar af eksaminandens
studieområdeprojekt til censor. Eksaminator og censor skal samlet have kompetence inden for de fag, der indgår i eksaminandens rapport. Eksaminator og
censor forholder sig i god tid inden den mundtlige prøve sammen til styrker og
svagheder i eksaminandens rapport.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.
Der gives ingen forberedelsestid.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens op til 10 minutter lange
præsentation og fremlæggelse af centrale problemstillinger i den skriftlige rapport. Eksaminationen former sig herefter som en samtale mellem eksaminand,
eksaminator og evt. censor med udgangspunkt i de faglige mål for studieområdet.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål for studieområdet, som de er angivet i
punkt 2.1.
Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶
I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶
relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶
faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante
nye faglige områder
̶
anvendelse af relevant materiale
̶
faglig formidling og fremstillingsform.
Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶
Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶
faglig dybde og selvstændighed
̶
forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder
og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶
perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶
formidling af centrale konklusioner og refleksioner.
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Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige rapport og mundtlige præstation. Det er alene eksaminator og censor, der
bedømmer den samlede præstation.

Studieområdeprojektet (SOP)
Efter afslutningen af de syv forløb udarbejder hver elev på 3. år et studieområdeprojekt (SOP), som munder ud i en individuel skriftlig rapport. I studieområdeprojektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område som belyses ved hjælp af
to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau, og mindst et skal være et studieretningsfag. Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af
fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området. Området udvælges i samarbejde med relevante lærere og afgrænses på en måde, der sikrer,
at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit og/eller konklusioner fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt. Et fag, der indgår i en elevs
studieområdeprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har haft faget. På baggrund af det valgte område udarbejder eleven under vejledning en
problemformulering for studieområdeprojektet. Studieområdeprojektet og den
tilknyttede problemformulering kan ikke begrænses til fagligt stof, der er indgået
i den enkelte elevs undervisning. Problemformuleringen afgrænser det valgte
område og angiver, hvad der skal undersøges og analyseres for at besvare
denne. Eleven skitserer samtidigt, hvilke materialer og faglige metoder eleven
forventer at inddrage i sin besvarelse. På baggrund af problemformuleringen
udarbejder elevens vejledere den endelige opgaveformulering, som sikrer, at
eleven har mulighed for at opfylde de faglige mål for studieområdet. Opgaveformuleringen skal indeholde flere taksonomiske niveauer, rumme begge de
indgående fags faglighed, give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i mindst et af rapportens fag, og være
mulig at besvare fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieområdeprojektet. Opgaveformuleringen udleveres til eleven ved skriveperiodens begyndelse og besvares i den skriftlige rapport, som også er grundlaget
for en mundtlig eksamination, jf. pkt. 4.2.3. Sammen med opgaveformuleringen
kan der vedlægges et mindre bilagsmateriale, som ikke er blevet drøftet med
eleven under den tidligere vejledning, og som skal indgå i elevens besvarelse
af opgaveformuleringen. I studieområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte materialer være på dette eller disse sprog.
Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolen godkende, at rapporten helt
eller delvist udarbejdes på ét af de pågældende sprog. Studieområdeprojektets
rapport omfatter følgende elementer: Forside, opgaveformulering, resumé, indholdsfortegnelse, indledning, metodeovervejelser, besvarelse af opgaveformuleringen, konklusion, noter, litteraturliste og evt. bilag. Rapporten skal have et
omfang af 15-20 normalsider a 2400 anslag. Heri medregnes forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, bilag og lignende ikke. Det skriftlige arbejde med rapporten placeres enten i perioden primo november til medio december med prøveafholdelse i vinterterminen eller i perioden primo marts til
medio april med prøveafholdelse i sommerterminen. Til dette arbejde afsættes
20 timers undervisningstid og 30 timers fordybelsestid fordelt på 10 dage, hvor
der ikke gives anden undervisning. Mindst fem dage af den afsatte tid skal placeres sammenhængende. I de 20 timers undervisningstid indgår vejledning og
SOP-relaterede aktiviteter med tilstedeværelse af relevante lærere.
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