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Skipulagsskrá 
fyrir sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands  

um viðskiptamenntun 

1. gr. 

Sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun (SVÍV) er sjálfseignar-
stofnun sem starfar undir vernd Verslunarráðs Íslands. Heimili og varnarþing hennar er í 
Reykjavík.  

Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er eigið fé hennar þann 31. des. 1997, kr. 418.163.476 í 
fasteignum, kennslutækjum, verðbréfum og bankainnistæðum.  

2. gr. 

Markmið stofnunarinnar er að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis sem og 
gagnvart öðrum þjóðum með því að efla og auka viðskiptatengda menntun, rannsóknir og 
nýsköpun á framhalds- og háskólastigi sem nýtist atvinnulífinu. Í þeim tilgangi rekur hún 
Verzlunarskóla Íslands, sem er framhaldsskóli, og Háskólann í Reykjavík.  

3. gr. 

Stjórn Verslunarráðs Íslands myndar fulltrúaráð sjálfseignarstofnunarinnar og fer með æðsta 
vald í málefnum hennar. 

Stjórnin skipar að loknum aðalfundi sínum fimm menn í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar og 
einn til vara. Einn stjórnarmanna skal skipaður formaður stjórnarinnar.  

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal skipa tvær fimm manna stjórnarnefndir fyrir mismun-
andi svið hennar. Annars vegar skólanefnd Verzlunarskólans og hins vegar háskólaráð 
Háskólans í Reykjavík. Auk formanns og varaformanns skulu skipaðir þrír nefndarmenn í 
skólanefnd Verzlunarskólans. Jafnframt skulu auk formanns og varaformanns vera skipaðir 
þrír nefndarmenn í háskólaráð Háskólans í Reykjavík. Stjórn stofnunarinnar skal kveða nánar 
á um störf stjórnarnefnda og nefndarmanna í erindisbréfi.  

Kjörtímabil stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar og stjórnarnefnda er hið sama og stjórnar 
Verslunarráðs. Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar er heimilt að leita eftir tilnefningum aðila 
utan Verslunarráðs um menn til setu í skólanefnd og háskólaráði. Þó skal meirihluti fulltrúa í 
hvorri stjórnarnefnd vera valinn úr hópi félaga Verslunarráðs, án tilnefningar annarra aðila.  

4. gr. 

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar fer með yfirstjórn stofnunarinnar og annast umsýslu eigna, 
sem ekki eru skráðar á annan hvorn skólann, í samræmi við efnahagsreikninga hennar. Hún 
fjallar um fræðslumál og fræðslustarf í landinu og markar heildarstefnu stofnunarinnar í 
menntamálum. Auk þess fer stjórnin með eftirlitshlutverk gagnvart skólanefnd Verzlunar-
skóla og háskólaráði Háskólans. Stjórnin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af 
stjórn Verslunarráðs Íslands.  

Stjórnin ein getur skuldbundið stofnunina fjárhagslega. Í starfsreglum skal kveðið á um 
framsal á fjárhagslegu ákvörðunarvaldi til stjórnarnefnda. 

Formaður boðar fundi stjórnar með dagskrá og minnst þriggja daga fyrirvara nema brýn 
nauðsyn sé að halda fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef meirihluti 
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stjórnarmanna situr hann. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum en þó þurfa 
minnst þrír stjórnarmenn að greiða tillögu atkvæði sitt til þess að hún teljist samþykkt. 

Það sem gerist á fundum stjórnarinnar skal bókað í gerðabók.  

Stjórnin heldur fundi eftir þörfum. Hún skal halda sérstaka fundi þar sem rekstraráætlanir, 
fjárfestingaráætlanir, ársreikningar og önnur mál skólanna eru til afgreiðslu. Að öðru leyti 
starfa skólanefnd og háskólaráð að sérmálum skólanna.  

5. gr. 

Sjálfseignarstofnunin ábyrgist skuldbindingar Verzlunarskóla Íslands og Háskólans í 
Reykjavík með eignum sínum.  

Framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands skal bera ábyrgð á framkvæmdastjórn stofn-
unarinnar. 

Stjórnin getur veitt framkvæmdastjóra og öðrum starfsmönnum prókúruumboð ef henta 
þykir. Stjórninni er heimilt að skipa sérstakar nefndir til tímabundinna verkefna, s.s. 
byggingaframkvæmda, fjáröflunar, endurnýjunar tækjabúnaðar, þróunarverkefna eða annars 
sem krefst sérþekkingar, eða af öðrum ástæðum er talið rétt að fá sinnt af sérstökum 
starfshópi.  

Rekstur, fjármálaumsýsla, áætlanagerð og bókhald Verzlunarskóla Íslands er í umsjón skóla-
stjóra.  

Rekstur, fjármálaumsýsla, áætlanagerð og bókhald Háskólans í Reykjavík er í höndum 
rektors.  

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar getur setið fundi skólanefndar og háskólaráðs með mál-
frelsi og tillögurétt sé þess óskað af hálfu stjórnar stofnunarinnar. 

Framkvæmdastjóri veitir stjórn stofnunarinnar nauðsynlega þjónustu vegna starfa stjórn-
arinnar og annast framkvæmd ákvarðana hennar eftir því sem hún felur honum. 

6. gr. 

Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inntöku-
skilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður hún skólagjöld og greiðslutil-
högun þeirra. Skólanefndin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn stofn-
unarinnar. 

Skólanefnd skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum 
hans, þ.m.t. sjóðum þeim er skólanum tilheyra. Skólanefnd afgreiðir rekstrar- og 
fjárfestingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar 
sjálfseignarstofnunarinnar.  

Stjórn stofnunarinnar, eða skólanefnd í umboði hennar eftir erindisbréfi skv. 3. gr., ræður 
skólastjóra Verzlunarskólans, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá 
störfum ef ástæða þykir til.  

7. gr. 

Skólastjóri Verzlunarskóla Íslands kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur 
hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart skólanefnd. Skólastjóri situr fundi skólanefndar 
með málfrelsi og tillögurétt, nema skólanefnd ákveði annað um einstaka fundi.  

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar 
ráðstafanir getur skólastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá skólanefnd, nema 
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ekki sé unnt að bíða ákvarðana skólanefndar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í 
slíkum tilvikum skal skólanefnd tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.  

Skólastjóri ræður kennara og aðra starfsmenn skólans og víkur þeim frá, hvort tveggja í 
samráði við skólanefnd. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs. 

8. gr. 

Háskólaráð Háskólans í Reykjavík markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inntöku-
skilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður það skólagjöld og greiðslutilhög-
un þeirra. Háskólaráð skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn stofnunarinnar. 

Háskólaráð skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum 
hans, þ.m.t. sjóðum þeim er skólanum tilheyra. Háskólaráð afgreiðir rekstrar- og 
fjárfestingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar 
sjálfseignarstofnunarinnar.  

Stjórn stofnunarinnar, eða háskólaráð í umboði hennar eftir erindsbréfi skv. 3. gr., ræður 
rektor Háskólans í Reykjavík, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá 
störfum ef ástæða þykir til.  

9. gr. 

Rektor Háskólans í Reykjavík kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur hans 
og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði. Rektor situr fundi háskólaráðs með mál-
frelsi og tillögurétt nema háskólaráð ákveði annað um einstaka fundi.  

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar 
ráðstafanir getur rektor aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá háskólaráði, nema ekki sé 
unnt að bíða ákvarðana háskólaráðs án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í slíkum 
tilvikum skal háskólaráði tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. 

Rektor ræður prófessora, lektora og aðra starfsmenn skólans og víkur þeim frá, hvort tveggja 
í samráði við háskólaráð. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs.  

10. gr. 

Reikningsár stofnunarinnar er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Stjórn sjálfseignar-
stofnunarinnar skal afgreiða og senda stjórn Verslunarráðs Íslands ársreikning stofnunarinnar 
og ársreikninga skólanna endurskoðaða af löggiltum endurskoðanda, sem kjörinn er af stjórn 
Verslunarráðs, og ársskýrslu, eigi síðar en í apríl ár hvert.  

Eigi síðar en í júní ár hvert skal haldinn ársfundur stofnunarinnar þar sem fjárhagur hennar og 
meginatriði starfseminnar eru kynnt. Fundurinn skal opinn öllum félögum Verslunarráðs 
Íslands og boðaður með tryggilegum hætti. Sérstaklega skal boða stjórn Verslunarráðs. 

11. gr. 

Hagnaði eða tapi skal ráðstafa til hækkunar eða lækkunar á eigin fé hverrar rekstrareiningar. 

Sjálfseignarstofnunin verður ekki lögð niður nema með samþykki 2/3 hluta stjórnar 
Verslunarráðs Íslands og skal þá Verslunarráð Íslands ráðstafa hreinni eign hennar með tilliti 
til markmiða hennar. 

 

12. gr. 
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Breytingar á skipulagsskrá þessari getur stjórn Verslunarráðs Íslands gert með samþykki 2/3 
stjórnarmanna sem sækja stjórnarfund. 

Skipulagsskrá þessi kemur í stað áður útgefinnar skipulagsskrár fyrir sjálfseignarstofnun 
Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun, frá 16. febrúar 1998 (Stjórnartíðindi B-deild nr. 
582/1998). 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um háskóla, nr. 136/1997, og 
samkvæmt lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, nr. 33/1999. 
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Stjórn og starfslið 
Skólanefnd 

Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands var þannig skipuð skólaárið 2001-2002: 

Gunnar Helgi Hálfdanarson formaður 
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir varaformaður 
Friðþjófur Ó. Johnson 
Hilmar Baldursson 
Árni Hermannsson, sem fulltrúi kennara 

Skólastjóri 

Þorvarður Elíasson, cand.oecon. 

Aðstoðarskólastjóri 

Ingi Ólafsson, dr.scient. 

Verkefnastjórar 

Baldur Sveinsson, nemendabókhald og töflugerð 
Bryndís Íris Stefánsdóttir, gæðastjórnun 
Kirsten Friðriksdóttir, erlend samskipti 
Ragna Kemp, endurmenntun 
Soffía Magnúsdóttir, tjáning 
Þorkell H. Diego, prófstjórn 

Deildarstjórar 
Alþjóðadeild Kirsten Friðriksdóttir 
Dönskudeild Ágústa Pála Ásgeirsdóttir 
Enskudeild Jónína Ólafsdóttir 
Íslenskudeild María Jóhanna Lárusdóttir 
Íþróttadeild Viðar Símonarson 
Lögfræðideild Þuríður Jónsdóttir 
Náttúrufræðideild Ólafur Halldórsson 
Rómönsk mál Sigrún Halla Halldórsdóttir 
Sögu- og félagsfræðideild Árni Hermannsson 
Stærðfræðideild Þórður Möller 
Upplýsingatæknideild Baldur Sveinsson 
Viðskiptagreinadeild Guðlaug Nielsen 
Þýskudeild Nanna Þ. Lárusdóttir 
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Kennarar 

Aðalheiður Ásgrímsdóttir, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-A og F. 
Hagfræði í 3-F; 4-F og H. 

Alda Jóna Nóadóttir, B.S.: 
Hagfræði í 6-E. Stjórnun í 6-D og E. 
Markaðsfræði í 5-A, D, E, F og L. 

Alexía M. Gunnarsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 4-F og L; 5-R og X; 6-R og S.  

Anton Karl Ingason, háskólanemi: 
Forritun 2 í 6 val. 

Auður Fríða Gunnarsdóttir, M.A.: 
Þýska í 4-J, L, X og Y; 5-A, E, L og T;  
6-T. 

Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, B.A.: 
Danska í 3-A, C, E, H og I; 4-E, H, I  
og Y. 

Ágústa Hlín Gústafsdóttir, B.A.: 
Sálfræði í 6 val.  

Ármann Halldórsson, B.A.: 
Enska í 3-I; 4-D, E, H og Y; 6 X og Y. 
Heimspeki í 6 val. 

Árni Hermannsson, B.A.: 
Latína í 5-L og 6-L. 
Saga í 6-L og Y. 
Listasaga í 6 val. 

Ásdís Rósa Baldursdóttir, B.Ed.: 
Stærðfræði í 3-B og C; 4-H og I. 

Ásta Henriksen B.A.: 
Enska í 4-F, J og X; 5-X. 

Baldur Sveinsson, B.A.: 
Stærðfræði í 3-A; 5-R; 6-R. 
Tölvunotkun í 3-A. 
Forritun í 6 val. 

Benedikt Ingi Ásgeirsson, B.S.: 
Stærðfræði í 3-E og H. 
Efnafræði í 5-E og X. 

Berta Guðmundsdóttir, B.A.: 
Bókfærsla í 3-C og H. 
Hagfræði í 3-C, G og H. 

Bertha S. Sigurðardóttir, M.A.: 
Danska í 4-G og J. 
Enska í 5-A og L; 6-A. 

Bjarni Már Gylfason, B.A.: 
Hagfræði í 4-G, J, L og Y; 5-T; 6-R, S og 
T. 

Björg Hilmarsdóttir, B.S.: 
Danska í 4-D, L og X. 

Bryndís Íris Stefánsdóttir, B.S.: 
Náttúrufræði í 3-B, C, D, E, F, G, H og I.  
Jarðfræði í 4-X og Y. 

Eiríkur K. Björnsson, M.A.: 
Saga í 4-D, G og I; 5-F, L, S og X; 6-X og 
T. 

Friðrik Sigfússon, M.A.: 
Ensku í 3-A, B og F; 5-F, R og Y. 

Gerður Harpa Kjartansdóttir, B.A.: 
Enska í 3-C, D og E; 6-L. 

Guðlaug Nielsen, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-B; 4-F, H og J; 6-S og T. 
Hagfræði í 3-B.  

Guðmundur B. Árnason, kennari: 
Tölvunotkun í 3-B og G. 

Guðmundur Hauksson, kennari: 
Forritun í 5-X og Y. 

Guðrún Egilson, B.A.: 
Íslenska í 4-F, G og Y; 5-E, L og X; 6-E.  

Gunnar Skarphéðinsson, B.A.: 
Íslenska í 3-G, 5-F, L og Y; 6-A, E og L. 

Hans Herbertsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-G, I og J; 4-L, X og Y. 
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Hákon Sveinsson, kennari:  
Stærðfræði í 4-F og L; 5-A, D og L. 
Upplýsingafræði í 5-D, E og F.  
Stjórnmálafræði í 6-Y.  

Heiðrún Geirsdóttir, B.A.: 
Menningarfræði í 5-A og L; 6-A. 
Saga í 4-F, J og L. 

Hilda S. Torres Ortiz, B.A.: 
Spænska í 4-L; 5-L; 6-L og 6 val. 

Hrafnhildur Guðmundsdóttir B.A.: 
Franska í 3-H; 4-G; 5-R; 6-A, L og R. 

Hulda S. Sigtryggsdóttir, cand.mag.: 
Saga í 4-E og H; 5-D og R; 6-D og R. 

Inga Dóra Sigurðardóttir, M.S.: 
Stærðfræði í 3-F og I; 5-F. 
Efnafræði í 5-F, S og T; 6-A. 

Ingi Ólafsson, dr.scient.: 
Eðlisfræði í 6-X og Y. 
Stærðfræði í 6-X og Y.  

Ingólfur Gíslason, B.S.: 
Stærðfræði í 5-Y. 

Ingveldur Bragadóttir, íþróttakennari: 
Leikfimi stúlkna í 3-A, B, D, E, F, H, I og 
J; 4-E, F, I, J, L og X; 5-E, R, S og T; 
6-A, L, S og X. 

Jóhanna Björnsdóttir, vélritunarkennari: 
Tölvunotkun í 3-C, D, H, I og J; 4-E, G og 
J. 

Jón Skírnir Ágústsson, kennari:  
Stærðfræði í 4-E; 5-E. 

Jón Ingvar Kjaran, B.A.: 
Alþjóðafræði í 5-L.  
Upplýsingafræði í 5-A og L. 
Saga í 4-X og Y; 5-A, E, T og Y; 6-A, E 
og S. 

Jónína Ólafsdóttir, B.A.: 
Enska í 3-J; 4-I og L; 5-T; 6-D, og T. 

Kirsten Friðriksdóttir, B.A.: 
Alþjóðaverkefni í 5-A; 6-A.  
Danska í 3-G og J; 4-F. 

Kristín I. Jónsdóttir, B.A.: 
Tölvunotkun í 3-A, B, C, E, F og H; 4-D, 
L og X. 

Laufey R. Bjarnadóttir, B.A.: 
Enska í 3-G og H; 4-G. 
Danska í 3-B, D og F. 

Margrét Auðunsdóttir, B.S.: 
Efnafræði í 5-A, D og S. 
Líffræði í 6-D, L, S og X.  

María Jóhanna Lárusdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-E og H; 4-X; 6-D og X. 

Marion Wiechert, B.Ed.: 
Þýska í 3-A; 4-D og E; 5-S og X. 

Nanna Þ. Lárusdóttir, B.A.: 
Þýska í 3-B, F og G; 4-I og F; 6-A, L og R. 

Ninna B. Sigurðardóttir, íþróttakennari: 
Leikfimi stúlkna í 3-C og G;  
4-D, G, H og Y; 5-A, D, F, L, Y og X; 
6-D, E, R, T og Y. 

Ólafur Árnason, cand.merc.: 
Hagfræði í 3-A, I og J; 5-D, E og F. 
Fjármál í 5-S og T. 

Ólafur Víðir Björnsson, cand.mag.: 
Íslenska í 4-G, I og J; 5-A, D og S; 6-T og 
Y. 

Ólafur Halldórsson, B.S.: 
Efnafræði í 5-R, S og Y; 6-A, X og Y. 
Náttúrufræði í 3-A og J. 
Stjörnufræði í 6 val. 

Ólöf Kjaran Knudsen, B.A.: 
Þýska í 4-H; 5-D, F og Y. 

Ragna Kemp, M.A.: 
Þýska í 3-C, D og E; 6-A, L, R og S. 
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Runólfur Viðar Guðmundsson, 
háskólanemi:  
Eðlisfræði í 6-X og Y.  

Sigríður Björk Gunnarsdóttir, B.S.: 
Stærðfræði í 3-D og G; 4-G og J. 
Hagfræði í 4-E og I. 

Sigrún Halla Halldórsdóttir, B.A.: 
Franska í 3-I og J; 4-H, L og Y; 
5-A, F, L og R. 

Sigurbergur Sigsteinsson, íþróttakennari: 
Leikfimi pilta í 3-D, E, H og I; 5-E, R, S 
og T; 6-A, L, S og X. 

Sigurður E. Hlíðar, B.S.: 
Efnafræði í 5-A, D, F og L; 6-A, L og S. 
Líffræði í 6-A, E, R, T, X og Y. 

Soffía Magnúsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-I og J; 4-E og D. 

Sólveig Friðriksdóttir, kennari: 
Tölvunotkun í 3-D, G, I og J; 4-F, H, I, J 
og Y. 
 
Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræðikennari: 
Stærðfræði í 3-J; 4-X; 5-T; 6-S, X og Y. 

Tómas Bergsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 4-D, E, G og I; 6-D, E og R.  
Hagfræði í 4-D og X, 6-A. 
Tölvubókhald í 4-L, X og Y.  

Tómas Örn Sölvason, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-D og E; 4-E, G, H og J. 
Fjármál 5-R.  
Hagfræði í 3-D og E; 5-R og S. 
Tölvubókhald í 4-Y. 

Valdimar Hergeirsson, cand.oecon.: 
Hagfræði í 6-D. 

Viðar Símonarson, íþróttakennari: 
Leikfimi pilta í 3-A, B, C, F, G og J; 4-D, 
E, F, G, H, I, J, L, X og Y; 5-A, D, F, L, X 
og Y; 6-D, E, R, T og Y. 

Vilhelm Sigfús Sigmundsson, B.S.: 
Eðlisfræði í 5-X og Y. 

Þorgerður Aðalgeirsdóttir, B.A.: 
Þýska í 3-A og B; 4 E og D; 5-S og X. 

Þorkell H. Diego, B.A.: 
Íslenska í 3-A og B; 5-E og T. 
Tölvunotkun í 3-E og F; 4-F, G og I. 

Þorsteinn Marinósson, B.A.: 
Enska í 5-E, D og S; 6-E, R og S. 

Þórður Möller, B.S.: 
Stærðfræði í 4-D og Y; 5-S og X; 6-D, E 
og T. 

Þuríður Jónsdóttir, cand.jur.: 
Lögfræði í 6-A, D, E og L, 6 val.

Starfslið 
 

Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir, forvarna- og 
félagslífsfulltrúi 
Erna G. Franklín, ritari 
Guðrún Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur 
Helga Guðlaugsdóttir, bókavörður 
Hrafnhildur Briem, gjaldkeri 
Jónína Margrét Árnadóttir, símavörður í 
móttöku 
Klara Hjálmtýsdóttir, námsráðgjafi 
Kristinn Kristinsson, húsvörður 

Kristín Huld Gunnlaugsdóttir, námsráðgjafi 
Margrét Geirsdóttir, bókasafnsfræðingur 
Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur 
Sesselja Friðriksdóttir, matráðskona 
Steinunn Stefánsdóttir, MLS bókasafns-
fræðingur 
Svanhvít Þórarinsdóttir, ritari í móttöku 
Sveinn Magnússon, læknir 
Þórður Hauksson, kerfisfræðingur 
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Bekkjaskipan og árangur nemenda 
Bekkur 3. 4. 5. 6. alls
Innritaðir 283 267 259 223 1032
Hættir 8 13 8 1 30
Til vorprófs 275 254 251 222 1002
Stóðust prófið 262 237 242 215 956
I. ág.einkunn 20 7 10 14 51
I. einkunn 126 105 99 89 419
II. einkunn 97 93 111 86 387
III. einkunn 19 32 22 26 99 
      
Meðaleinkunnir í bekkjum   
Árseinkunn 7,51 7,41 7,40 7,35 7,42
Prófseinkunn 6,98 6,90 6,86 6,93 6,92
Aðaleinkunn 7,37 7,17 7,15 7,15 7,21
 
 

3. bekkur A 
Bjarni Ólafur Stefánsson   
Björg Helgadóttir   
Björgvin Gauti Bæringsson   
Dagný Björk Gísladóttir   
Dóra Björk Magnúsdóttir   
Edda Sif Sigurðardóttir   
Erna Kristín Ottósdóttir   
Gréta María Valdimarsdóttir   
Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir   
Guðrún Valdimarsdóttir   
Hafsteinn Viðar Hafsteinsson   
Halldóra Sigurlaug Ólafs   
Hlynur Hallgrímsson   
Ingunn Sigurpálsdóttir   
Jóhann Þórir Þorleifsson   
Katrín Ákadóttir   
Matthildur Magnúsdóttir   
Óli Páll Geirsson   
Sandra Hlín Guðmundsdóttir   
Sigurður Rúnar Sigurðsson   
Sigurhjörtur Snorrason   
Soffía Sigurðardóttir   
Steinar Hugi Sigurðarson   
Sunna Björg Reynisdóttir   
Sölvi Sturluson   
Vala Rún Gísladóttir   
Þorbjörn Sigurgeirsson   
Þorsteinn I Valdimarsson   
 
 
 

3. bekkur B 
Árnný Sigurbjörg Guðjónsdóttir   
Ásgeir Ingi Einarsson   
Birna Dröfn Birgisdóttir   
Björk Guðmundsdóttir   
Darri Freyr Helgason   
Einar Már Birgisson   
Einar Örn Sigurðsson   
Elísabet Gunnarsdóttir   
Guðmundur Ottesen Gunnarsson   
Haraldur Hrannar Haraldsson   
Haukur Þór Arnarson   
Helena Konráðsdóttir   
Helgi Möller   
Herdís Guðmundsdóttir   
Íris Guðmundsdóttir Blöndal   
Jónína Rós Guðfinnsdóttir   
Karl Raymond Birgisson   
Kristinn Helgi Guðjónsson   
Marta Sigmarsdóttir   
Ragnar Aron Ragnarsson   
Ragnar Már Reynisson   
Sara Benediktsdóttir   
Sigrún Magnúsdóttir   
Silja Agnarsdóttir   
Stefán Þór Sigfússon   
Tómas Árni Ómarsson   
Viðar Jónsson   
Þorsteinn Árnason Surmeli 
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3. bekkur C 
Andri Freyr Gunnarsson   
Arnór Sigurðsson   
Ágúst Snorrason   
Árni Magnússon   
Björn Bragi Arnarsson   
Edda Guðrún Sverrisdóttir   
Edda Þuríður Hauksdóttir   
Einar Markús Einarsson   
Fríða Guðný Birgisdóttir   
Hanna Steina Arnarsdóttir   
Helga Björg Jónsdóttir   
Helgi Hreinn Óskarsson   
Herdís Ósk Helgadóttir   
Hermann Elí Hreinsson   
Hilmar Þór Sigurjónsson   
Íris Kjalarsdóttir   
Ívar Baldvinsson   
Jósef Sigurðsson   
Kristín Rut Jónsdóttir   
Ólöf Ragnarsdóttir   
Rebekka Ólafsdóttir   
Reynir Ingi Árnason   
Sandra Friðriksdóttir   
Sunna Ósk Friðbertsdóttir   
Svava Hróðný Jónsdóttir   
Thelma Dögg Róbertsdóttir   
Unnur Guðlaug Þorsteinsdóttir   
Vala Gunnarsdóttir   

3. bekkur D 
Agnes Ísleifsdóttir   
Aldís Eva Guðmundsdóttir   
Ásgeir Bjarnason   
Diljá Valsdóttir   
Eiríkur Guðmundsson   
Gísli Jónsson   
Hans Róbert Hlynsson   
Hrafn Ingvarsson   
Ingvar Andri Egilsson   
Jóhann Már Smárason   
Kári Bertilsson   
Krista Sigríður Hall   
Kristín Hrund Guðmundsdóttir   
Maríus Þór Haraldsson   
Pétur Örn Johnson   
Ragnar Björgvinsson   
Rannveig Jónsdóttir   
Reynald Hinriksson   
Sigrún Yrja Klörudóttir   
Sigurbjörg Erna Halldórsdóttir   
Sigurjón Hávarsson   
Sigurjón Jóhannsson   
Sóley Davíðsdóttir   
Steinvör Ágústsdóttir   
Thelma Hafþórsdóttir   
Ylfa Ýr Steinsdóttir   
Þorgeir Þorgeirsson   

Þórður Óskarsson   

3. bekkur E 
Angela Guðbjörg Eggertsdóttir   
Anna María Þorleifsdóttir   
Arnar Magnússon   
Ásbjörn Guðmundsson   
Bjarni Steinar Gunnarsson   
Björgvin Guðmundsson   
Bragi Þór Antoníusson   
Dagmar Hrund Sigurleifsdóttir   
Daníel Jón Guðjónsson   
Daníel Rúnarsson   
Darri Egilsson   
Dóra María Lárusdóttir   
Gunnar Bergmann Gunnarsson   
Heiðar Guðnason   
Íris Björg Jóhannsdóttir   
Ívar Örn Haraldsson   
Kjartan Dór Kjartansson   
Kristján Geirsson   
Margrét Ýr Flygenring   
Nína Þrastardóttir   
Ólafur Svavarsson   
Rakel Ósk Guðbjartsdóttir   
Róbert Orri Gunnarsson   
Rósa Siemsen   
Sandra Kristjánsdóttir   
Sigmundur Grétar Sigríðarson   
Sigurður Hjörvar Sigurðsson   
Skorri Rafn Rafnsson   

3. bekkur F 
Andri Thor Birgisson   
Anna Claessen   
Anna Guðný Arndal Tryggvadóttir  
Arna Ómarsdóttir   
Atli Bjarnason   
Barbara Rut Bergþórsdóttir   
Bjarni Jónsson   
Egill Gylfason   
Erna Björk Sigurgeirsdóttir   
Gerður Rún Einarsdóttir   
Guðmundur Pétur Ólafsson   
Guðmundur Sigurður Rútsson   
Ívar Örn Lárusson   
Kári S Friðriksson   
Magnús Friðrik Guðmundsson   
Ólafur Páll Johnson   
Rannveig Albína Norðdahl   
Rósa Dögg Gunnarsdóttir   
Rúrik Fannar Jónsson   
Sigurbaldur Frímannsson   
Sigurður Ágúst Gunnarsson   
Sigurður Örn Karlsson   
Steinunn Reynisdóttir   
Steinþór Freyr Þorsteinsson   
Sunna Dögg Heimisdóttir   
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Unnur Erlendsdóttir   
Valdís Guðrún Gregory   
Þorbjörn Smári Ívarsson   
Þorsteinn Kristófer Ásgrímsson   

3. bekkur G 
Aldís Guðmundsdóttir   
Anna Dröfn Ágústsdóttir   
Ari Ólafsson   
Ágúst Angantýsson   
Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir   
Erna Guðríður Benediktsdóttir   
Eva Margrét Kristinsdóttir   
Eva María Árnadóttir   
Guðbjörg Gunnarsdóttir   
Guðmundur Vignir Sigurðsson   
Gunnar Örn Jónsson   
Hrafnhildur S Þorsteinsdóttir   
Jón Pálmar Björnsson   
Jón Þór Gunnarsson   
Kristín Lilja Friðriksdóttir   
Linda Björk Ólafsdóttir   
Margrét Rós Sigurjónsdóttir   
Níels Bjarnason   
Ófeigur Páll Vilhjálmsson   
Páll Jónsson   
Ragnar Sigurðsson   
Ragnheiður Lilja Óladóttir   
Sesselja G Vilhjálmsdóttir   
Sigrún Björnsdóttir   
Svava Dís Guðmundsdóttir   
Sverrir Sverrisson   
Sölvi Rúnar Guðmundsson   
Torfi Sigurbjörn Gíslason   
Þórir Gunnarsson   

3. bekkur H 
Arnar Magnússon   
Auður Árný Ólafsdóttir   
Ágúst Már Kristinsson   
Áki Jónsson   
Birna Ingadóttir   
Erla Dögg Stefánsdóttir   
Eva Dögg Jónsdóttir   
Eva Katrín Sigurðardóttir   
Guðrún Edda Finnbogadóttir   
Gunnhildur E Ferdinandsdóttir   
Halldór R Halldórsson   
Harpa Guðlaugsdóttir   
Hákon Jarl Hannesson   
Hjalti Axel Yngvason   
Hrafnhildur Helgadóttir   
Hrund Ólafsdóttir   
Jóna Svandís Þorvaldsdóttir   
Laufey Sigurðardóttir   
Lilja Guðrún H. Róbertsdóttir   
Lína Súsanna Knútsdóttir   
Sandra Rut Þorsteinsdóttir   

Sigríður Theódóra Pétursdóttir   
Skúli Helgi Sigurgíslason   
Sólveig Pétursdóttir   
Torfi Fannar Arnarson   
Trausti Stefánsson   
Vera Þórðardóttir   
Þórunn Freyja Gústafsdóttir   

3. bekkur I 
Anna Tómasdóttir   
Björg Magnúsdóttir   
Darri Eyþórsson   
Erna Sigmundsdóttir   
Guðný Pétursdóttir   
Guðrún Aðalsteinsdóttir   
Gunnar Þór Einarsson   
Hanna Borg Jónsdóttir   
Helga Grethe Kjartansdóttir   
Helga Ingimundardóttir   
Hildur Knútsdóttir   
Ingibjörg R Egilsdóttir  
Jón Ragnar Jónsson   
Katrín Lilja Sigurðardóttir   
Kári Ársælsson   
Kristján Sturla Bjarnason   
Margrét Ásta Blöndal   
Óttar Snædal Þorsteinsson   
Renata Sigurbergsdóttir   
Rúnar Ingi Einarsson   
Salvör Þórisdóttir   
Sigríður Mogensen   
Sigurður Jón Sigurðsson   
Stefanía Benónísdóttir   
Svanhvít Yrsa Árnadóttir   
Tinna Kristinsdóttir   
Tinna Þórðardóttir   
Valgerður Halldórsdóttir   

3. bekkur J 
Ása María Reginsdóttir   
Bára Baldursdóttir   
Birgir Hrafn Birgisson   
Björg Valgeirsdóttir   
Eva Hrund Harðardóttir   
Guðríður Hannesdóttir   
Guðrún Harðardóttir   
Gunnar Friðrik Eðvarðsson   
Halldór Arinbjarnar   
Hallgrímur Óskar Hallgrímsson   
Hildur Jónsdóttir   
Hjörtur Torfi Halldórsson   
Inga Dóra Magnúsdóttir   
Ingibjörg Ása Júlíusdóttir   
Jóhanna Berta Bernburg   
Katrín Eyjólfsdóttir   
Klara Ósk Elíasdóttir   
Margrét Ýr Ingimarsdóttir   
Matthildur Ívarsdóttir   
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Róbert Eric Farestveit   
Sighvatur Halldórsson   
Sigrún Agnes Rúnarsdóttir   
Sigrún Jónsdóttir   
Sjöfn Arna Karlsdóttir   
Sonja Marsibil Þorvaldsdóttir   
Unnur Ósk Kristinsdóttir   
Þorbjörg Alda Marinósdóttir   
Þór Steinar Ólafs   

4. bekkur D 
Andri Jónsson   
Anna Rut Ágústsdóttir   
Arndís Stefánsdóttir   
Auður Stefánsdóttir   
Baldur Kristjánsson   
Dagný Eyjólfsdóttir   
Ellen María Bergsveinsdóttir   
Elsa Lillý Lárusdóttir   
Garðar Stefánsson   
Gunnlaugur Garðarsson   
Hafsteinn Dan Kristjánsson   
Hákon Pálsson   
Heiðar Ingi Ólafsson   
Heiðbjört Vigfúsdóttir   
Ingi Björn Kárason   
Jóhanna Olga Hreiðarsdóttir   
Kristín Halla Kristinsdóttir   
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir   
Lára Björg Einarsdóttir   
Margeir Hafsteinsson   
Ólafur Páll Árnason   
Ólafur Páll Ólafsson   
Óli Þór Hjaltason   
Ósk Hilmarsdóttir   
Pálmar Ragnarsson   
Sigrún Huld Guðmundsdóttir   
Sigrún Jana Finnbogadóttir   

4. bekkur E 
Ásta Birna Gunnarsdóttir   
Ástríður Birna Árnadóttir   
Davíð Þór Viðarsson   
Davíð Örn Guðnason   
Edda Rún Gunnarsdóttir   
Elín María Jónsdóttir   
Elíza Sverrisdóttir   
Eva Þrastardóttir   
Guðbjörg Benjamínsdóttir   
Guðfinna Halldórsdóttir   
Helga Dögg Helgadóttir   
Helga Sveinbjörnsdóttir   
Hildur Sunna Pálmadóttir   
Inga Lára Hjaltadóttir   
Jóhanna Katrín Pálsdóttir   
Jóhanna Klara Stefánsdóttir   
Jón Gunnlaugur Gestsson   
Jón Páll Júlíusson   

Jónas Oddur Jónasson   
Katrín Pálsdóttir   
Kári Freyr Þórðarson   
Kristinn Friðrik Hrafnsson   
Kristín Halla Baldvinsdóttir   
Ólafur Sölvi Pálsson   
Rut Þorsteinsdóttir   
Sigríður Erla Viðarsdóttir   
Stefán Harald Berg Petersen   
Sævar Ingi Haraldsson   

4. bekkur F 
Andri Gunnarsson   
Anna Berglind Jónsdóttir   
Anna Sif Hjaltested   
Auður Friðriksdóttir   
Berglind Svansdóttir   
Birkir Guðlaugsson   
Björk Þorgrímsdóttir   
Edda Lára Lúðvígsdóttir   
Erla Tinna Stefánsdóttir   
Erna Heiðrún Jónsdóttir   
Finnur Sigurður Guðmundsson   
Geir Steindórsson   
Gísli Már Gíslason   
Guðrún Ásta Bjarnadóttir   
Halla Hrönn Guðmundsdóttir   
Hannes Þór Halldórsson   
Herdís Anna Ingimarsdóttir   
Héðinn Sigurjónsson   
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir   
Hjörleifur Gíslason   
Inga Kristín Kjartansdóttir   
Ingvar Örn Ákason   
Kristín Karlsdóttir   
Sigurður Smári Sigurðsson   
Steinn Ingi Þorsteinsson   
Sölvi Davíðsson   
Þuríður Sverrisdóttir   

4. bekkur G 
Anja Ísabella Lövenholdt   
Berglind Ósk Einarsdóttir   
Bergþóra Ólafsdóttir   
Bjarni Hjartarson   
Björg Áskelsdóttir   
Bryndís Eiríksdóttir   
Daníel Jakobsson   
Edda Ingibjörg Eggertsdóttir   
Elsa Ófeigsdóttir   
Erla María Guðmundsdóttir   
Heiðar Sigtryggsson   
Helga Bestla Baldursdóttir   
Hildur Sif Thorarensen   
Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir   
Hugrún Inga Ragnarsdóttir   
Inga Dís Pálmadóttir   
Íris Kristinsdóttir   
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Jón Þór Eiríksson   
Karen Lind Tómasdóttir   
Kristín Helga Waage Knútsdóttir  
Kristín Sigríður Guðmundsdóttir  
Nanna Helga Valfells   
Pálmar Þór Hlöðversson.   
Pétur Óskar Sigurðsson   
Sigríður Harðardóttir   
Sigurður Hjörtur Þrastarson   
Sunna Ósk Kristinsdóttir   
Vigdís Sveinsdóttir   
Vignir Ingi Bjarnason   

4. bekkur H 
Agnar Sigmarsson   
Andri Már Bergþórsson   
Andri Þór Kjartansson   
Anna Fríða Jónsdóttir   
Auður Ósk Vilhjálmsdóttir   
Ármann Andri Einarsson   
Elva Sara Ingvarsdóttir   
Eva M. Kristjánsdóttir   
Guðlaugur Steinarr Gíslason   
Guðríður María Jóhannesdóttir   
Gunnar Örn Ingólfsson   
Halla Ólafsdóttir   
Hugrún Hörn Guðbergsdóttir   
Ingibjörg Íris Davíðsdóttir   
Jenný Haraldsdóttir   
Kristinn Björn Sigfússon   
Maríjon Ósk Nóadóttir   
Oddný Anna Kjartansdóttir   
Ólöf Halla Guðrúnardóttir   
Ragna Ólafsdóttir   
Ragnar Vignir   
Sigrún Eyjólfsdóttir   
Sigrún Helga Pétursdóttir   
Steinunn Þóra Camilla Sigurðard  
Svandís Dóra Einarsdóttir   
Valgerður Gréta Benediktsdóttir  
Þorlákur Helgi Hilmarsson   
Þórunn Oddný Steinsdóttir   
Þuríður Pétursdóttir  

4. bekkur I 
Adrian Sabido   
Andrea Ida Jónsdóttir   
Andri Þór Sturluson   
Arnar Freyr Einarsson   
Birgir Hrafn Búason   
Bjarni Þór Kjartansson   
Daníel Þór Daníelsson   
Davíð Örn Jónsson   
Elísa Káradóttir   
Geir Gunnarsson   
Guðni Rúnar Jónasson   
Ingibjörg Dröfn Halldórsdóttir   
Jón Hjörtur Oddsson   

Margrét Anna Einarsdóttir   
María Kristín Kristjánsdóttir   
Ólöf Einarsdóttir   
Óskar Örn Ásgeirsson   
Rebekka Þormar   
Sara Katrín Pálsdóttir   
Stella Kristmannsdóttir   
Valur Ægisson   
Þorgerður Drífa Frostadóttir   
Þórarinn Gunnar Birgisson   

4. bekkur J 
Anna María Káradóttir   
Arnar Snær Pétursson   
Ása Björg Guðlaugsdóttir   
Ásthildur Gunnarsdóttir   
Berglind Birgisdóttir   
Bergljót Arnardóttir   
Bylgja Rún Svansdóttir   
Erla Þóra Guðjónsdóttir   
Fjóla Ósk Aðalsteinsdóttir   
Hafsteinn Már Hafsteinsson   
Haukur Steinn Ólafsson   
Helga Marín Gestsdóttir   
Jón Magnús Kjartansson   
Laufey Ingibjörg Lúðvíksdóttir   
Lilja Erlendsdóttir   
Ólafur Garðar Halldórsson   
Pétur Örn Svansson   
Rúnar Árnason   
Sigurður Helgi Stefánsson   
Sigurður Straumfjörð Pálsson   
Sigurlaug Jónsdóttir   
Skarphéðinn Kristjánsson   
Stefán Bjarnason   
Stefán Haukur Viðarsson   
Stefán Örn Melsted   
Telma Björt Harðardóttir   
Þuríður Guðmundsdóttir   

4. bekkur L 
Arna Björg Jónasdóttir   
Auður Benediktsdóttir   
Birgitta Kristjánsdóttir   
Björg Ólöf Helgadóttir   
Bryndís Jónatansdóttir   
Elísabet Tómasdóttir   
Halla Hallsdóttir   
Harpa Sjöfn Lárusdóttir   
Helga Diljá Jóhannsdóttir   
Jónína Helen Jónsdóttir   
Margrét Hannesdóttir   
Phedra Maren Thompson   
Sara Hauksdóttir   
Sigríður Elísa Eggertsdóttir   
Sóley Ragnarsdóttir   
Unnur María Birgisdóttir   
Valdís Kristjánsdóttir   
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Ylfa Björg Jóhannesdóttir   

4. bekkur X 
Arna Varðardóttir   
Ásgeir Örn Hallgrímsson   
Baldur Már Helgason   
Daði Janusson   
Dagný Ósk Aradóttir   
Einar Margeir Kristinsson   
Elísabet Gísladóttir   
Ernst Fannar Gylfason   
Eygló Björk Pálmarsdóttir   
Eyrún Arna Eyjólfsdóttir   
Guðjón Blöndahl Arngrímsson   
Halldór Fannar Halldórsson   
Haukur Ísfeld Ragnarsson   
Helgi Magnússon   
Hrönn Arnardóttir   
Hörður Ingi Björnsson   
Ína Björg Árnadóttir   
Jóna Kristín Jónsdóttir   
Katla Maríudóttir   
Kjartan Ólafsson   
Kristinn Jóhannes Magnússon   
Lilja Magnúsdóttir   
Magnús Sigurðsson   
Margrét Hanna Magnúsdóttir   
Sigurður Hannesson   
Theódóra Bjarkadóttir   
Vala Védís Guðmundsdóttir   
Ævar Örn Úlfarsson   
Örvar Andrésson   

4. bekkur Y 
Alexía Margrét Björnsdóttir   
Ármann Snær Torfason   
Davíð Jakobsson   
Eyþór Rúnar Eiríksson   
Friðrik Lárusson   
Fríða Bogadóttir   
Geir Ingi Sigurðsson   
Guðni Páll Gunnarsson   
Guðný Ella Thorlacius   
Gunnar Már Jakobsson   
Gunnur Ýr Gunnarsdóttir   
Hildur Freysdóttir   
Hildur Margrét Gunnarsdóttir   
Hildur Sigrún Valsdóttir   
Hildur Þóra Karlsdóttir   
Hrafn Davíðsson   
Jenný Magnúsdóttir   
Jón Árni Traustason   
Kristveig Þorbergsdóttir   
Ólafur Magnús Ólafsson   
Óskar Páll Elfarsson   
Pálmar Sigurjónsson   
Sigrún Melax   
Steinar Björnsson   

Vignir Ísberg   
Þórarinn Hauksson   
Þórarinn Ólason   
Þórunn Gríma Pálsdóttir   

5. bekkur A 
Arnar Stefánsson   
Arndís Anna Gunnarsdóttir   
Ásgrímur Ásmundsson   
Birgir Már Daníelsson   
Breki Logason   
Erna Jóhannesdóttir   
Finnur Eiríksson   
Guðbjörg Sigríður Petersen   
Gunnar Hrafn Gunnarsson   
Hadda Hrund Guðmundsdóttir   
Hildur Sigfúsdóttir   
Hlynur Orri Stefánsson   
Ingunn Brynja Einarsdóttir   
Ingvi Örn Ingvason   
Jóhanna Dagbjartsdóttir   
Júlíanna Lára Steingrímsdóttir   
María Gísladóttir   
Martha Sandholt Haraldsdóttir   
Pálína Guðrún Sigurðardóttir   
Ragna Hjartar   
Ragna Þorbjörg Úlfarsdóttir   
Sunna Guðrún Pétursdóttir   
Unnar Steinn Sigtryggsson   
Þorbjörn Þórðarson   
Þorvaldur Davíð Kristjánsson   

5. bekkur D 
Arndís Sveinbjörnsdóttir   
Bogi Hauksson   
Borghildur Gunnarsdóttir   
Bryndís Símonardóttir   
Brynjar Ólafsson   
Edda Margrét S Arndal   
Edda Rún Knútsdóttir   
Einar Jóhannes Finnbogason   
Elva Mjöll Þórsdóttir   
Eva Mjöll Ágústsdóttir   
Guðrún Edda Guðmundsdóttir   
Gunnar Snorri Guðmundsson   
Gunnhildur Anna Alfonsdóttir   
Gunnlaugur Bollason   
Halla Björnsdóttir   
Helga Dögg Yngvadóttir   
Helga Guðmundsdóttir   
Hrefna María Ómarsdóttir   
Páll Daði Ásgeirsson   
Pálmar Þorsteinsson   
Sara Pálsdóttir   
Sigmundur Kristjánsson   
Þormóður Árni Jónsson   

5. bekkur E 
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Atli Geir Gunnarsson   
Árni Ólafsson   
Birna Eyjólfsdóttir   
Dóris Ósk Guðjónsdóttir   
Erlendur Kári Kristjánsson   
Eva Hrund Gunnarsdóttir   
Fannar Jónsson   
Friðbjörn Orri Ketilsson   
Gísli Björn Björnsson   
Guðrún Erna Þórisdóttir   
Gunnar Örn Jóhannsson   
Gyða Dögg Jónsdóttir   
Hanna Andrésdóttir   
Helgi Pétur Jóhannsson   
Ingvar Helgason   
Kári Gunnarsson   
Oddur Arnþór Jónsson   
Sandra Sigurðardóttir   
Steinar Örn Jónsson   
Svanhildur Rósa Pálmadóttir   
Svava Óskarsdóttir   
Tinna Dögg Guðlaugsdóttir   
Valur Guðlaugsson   
Þóra Sif Svansdóttir   

5. bekkur F 
Andri Árnason   
Anna Þóra Sveinsdóttir   
Arna Eyjólfsdóttir   
Björn Jónsson   
Daníel Þór Pallason   
Davíð Þórisson   
Díana Espersen   
Eydís Björnsdóttir   
Fanney Birna Jónsdóttir   
Hafsteinn Valur Guðbjartsson   
Hreggviður Steinar Magnússon   
Ingibjörg Snorradóttir   
Ingunn Erla Eiríksdóttir   
Ingvar Þór Þorsteinsson   
Jens Ingvarsson   
Katrín Alda Rafnsdóttir   
Katrín Ólöf Einarsdóttir   
Kristinn Þór Garðarsson   
Kristrún Steinarsdóttir   
Lárus Óskarsson   
Lilja Hrönn Baldursdóttir   
Magnús Fannar Sigurhansson   
Róbert Óli Skúlason   
Silja Magnúsdóttir   
Svava Lóa Stefánsdóttir   
Tinna Rún Eiríksdóttir   

5. bekkur L 
Ása Björk Jónsdóttir   
Ásgerður Ragna Þráinsdóttir   
Ásta María Sigmarsdóttir   
Berta Björk Arnardóttir   

Dröfn Sæmundsdóttir   
Eva Íris Eyjólfsdóttir   
Guðrún Lilja Guðmundsdóttir   
Guðrún Tinna Ingibergsdóttir   
Hildur Jónasdóttir   
Hjördís Unnur Björnsdóttir   
Inga Maren Rúnarsdóttir   
Jóhannes Kjartansson   
Jón Ingi Jónsson   
Katrín Björg Jónasdóttir   
Kristinn Már Reynisson   
Lilja Björk Guðmundsdóttir   
Margrét Pétursdóttir   
Olga Rún Sævarsdóttir   
Ólafur Kári Júlíusson   
Sigrún Ýr Magnúsdóttir   
Snjólaug Dís Lúðvíksdóttir   
Sóldís Lilja Benjamínsdóttir   
Stella Rósenkranz Hilmarsdóttir  
Tinna Steindórsdóttir   
Una Björgvinsdóttir   
Una Rúnarsdóttir   
Unnur Eva Arnarsdóttir   

5. bekkur R 
Agnar Hafliði Andrésson   
Auður Runólfsdóttir   
Árni Þór Óskarsson   
Ásdís Jónsdóttir   
Björg Valgeirsdóttir   
Björk Kristjánsdóttir   
Einar Björgvin Sigurbergsson   
Eleonora Bergþórsdóttir   
Guðbjörn Einarsson   
Helga Lára Hauksdóttir   
Hildigunnur Jónsdóttir   
Hildur Leifsdóttir   
Hjördís Gulla Gylfadóttir   
Hjördís Logadóttir   
Hulda Guðrún Jónasdóttir   
Ingunn Anna Hjaltadóttir   
Ívar Hólm Hróðmarsson   
Jón Ingi Erlendsson   
Kristín Helga Birgisdóttir   
Kristjana María Kristjánsdóttir  
Lydía Grétarsdóttir   
Markús Stefánsson   
Nína Björk Geirsdóttir   
Sara Jóna Stefánsdóttir   
Sigríður Eggertsdóttir   
Sigrún Huld Gunnarsdóttir   
Stefnir Stefnisson   
Svala Ósk Aðalgeirsdóttir   
Tanja Rut Ásgeirsdóttir   

5. bekkur S 
Arnar Kristinn Þorkelsson   
Bjarni Kristinsson   
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Björn Þór Hilmarsson   
Einar Birgir Einarsson   
Elías Andri Kristjánsson   
Guðleif Edda Þórðardóttir   
Guðmundur Óskar Unnarsson   
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir   
Gunnar Gunnarsson   
Hlynur Tryggvason   
Íris Eyfjörð Elíasdóttir   
Jóhannes Eiríksson   
Kári Auðun Þorsteinsson   
Magnús Már Guðmundsson   
Margarita Akbacheva   
Ólafur Björnsson   
Rut Stefánsdóttir   
Salóme Guðmundsdóttir   
Sigríður Pálmarsdóttir   
Sindri Ellertsson   
Soffía Theódóra Tryggvadóttir   
Stefán Már Kjartansson   
Steinþór Arnarson   
Tryggvi Áki Pétursson   
Þórdís Erla Gunnarsdóttir   

5. bekkur T 
Andri Berg Haraldsson   
Arnar Birgir Jónsson   
Arthúr Ólafsson   
Baldur Hrafn Gunnarsson   
Daði Ólafur Elíasson   
Einar Númi Sveinsson   
Elín Þórólfsdóttir   
Eygerður Inga Hafþórsdóttir   
Fanney Björg Sveinsdóttir   
Guðjón Kjartansson   
Guðrún Sif Guðbrandsdóttir   
Haukur Ingi Hjaltalín   
Haukur Johnson   
Hilda Valdemarsdóttir   
Jóhanna Þórunn Ásgrímsdóttir   
Jóhannes Ívar Hilmarsson   
Kristín Ninja Guðmundsdóttir   
Ólafur Haukur Johnson   
Rósa Jónsdóttir   
Rut Bjarnadóttir   
Sandra Björk Björnsdóttir   
Silvia Seidenfaden   
Stefán Einar Stefánsson   
Særún Dögg Sveinsdóttir   
Unnur Johnsen   
Þorsteinn Gunnlaugsson   
Þórey Hannesdóttir   

5. bekkur X 
Ásta Ósk Stefánsdóttir   
Bergur Hallgrímsson   
Einar Bergur Ingvarsson   
Elín Bjarnadóttir   

Elísabet Guðrún Björnsdóttir   
Engilráð Ósk Einarsdóttir   
Gísli Halldór Ingimundarson   
Guðmundur Arnar Kristínarson   
Guðný Petrína Þórðardóttir   
Gunnar Þór Pálsson   
Hannes Agnarsson Johnson   
Helga Óskarsdóttir   
Jóhann Sigursteinn Björnsson   
Jóhanna Björk Sveinbjörnsdóttir  
Jón Karl Sigurðsson   
Karen Sigurjónsdóttir   
Ólafur Jens Ólafsson   
Ragnheiður Arnardóttir   
Signý Stefánsdóttir   
Sigrún Sigmarsdóttir   
Steinþór Gíslason   
Svala Hilmarsdóttir Magnús   
Sverrir Örn Hlöðversson   
Trausti Hannesson   
Unnur Bryndís Guðmundsdóttir   
Viktor Ómarsson   
Vladislav Trufan   
Ylfa Kristín Katrínard.Árnad.   

5. bekkur Y 
Anna Margrét Ævarsdóttir   
Ari Geir Hauksson   
Atli Norðmann Sigurðarson   
Árni Sigurðsson   
Ásgeir Helgi Magnússon   
Bjarni Rafn Hilmarsson   
Björgvin Víkingsson   
Eðvald Eyjólfsson   
Erling Daði Emilsson   
Eva Björg Harðardóttir   
Eysteinn Helgason   
Guðrún Helga Schopka   
Heiðrún Ösp Hauksdóttir   
Jóhann Sveinn Sigurleifsson   
Kristín Bergsdóttir   
Kristófer Gunnlaugsson   
Lára Hannesdóttir   
Magnús Sigurðsson   
Ófeigur Orri Victorsson   
Pétur Gordon Hermannsson   
Sigríður Vala Halldórsdóttir   
Sigurjón Fjeldsted Geirarðsson   
Sóley Kaldal   
Sveinn Þórarinsson   
Valentínus Þór Valdimarsson   
Þorbjörg Kristinsdóttir   

6. bekkur A 
Andri Karl Ásgeirsson   
Arnar Jón Agnarsson   
Atli Erlendsson   
Ágúst Ingvar Magnússon   
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Árdís Ýr Pétursdóttir   
Ásgeir Rafn Birgisson   
Ásta Mekkín Pálsdóttir   
Barði Erling Barðason   
Belinda Ýr Albertsdóttir   
Dagmar Ösp Vésteinsdóttir   
Elsa María Rögnvaldsdóttir   
Eva Rós Baldursdóttir   
Helga Björk Jónsdóttir   
Hjörtur Örn Eysteinsson   
Inga Björk Guðmundsdóttir   
Íris Ósk Ólafsdóttir   
Karen Lind Gunnarsdóttir   
Karl Jóhann Hafliðason   
Lilja Erla Jónsdóttir   
María Baldursdóttir   
Ómar Örn Bjarnþórsson   
Rakel Rut Nóadóttir   
Sara Stefánsdóttir   
Sindri Þórarinsson   
Steinar Ingi Farestveit   
Steinunn Arnórsdóttir   

6. bekkur D 
Arna Eir Einarsdóttir   
Björn Berg Gunnarsson   
Dagur Eyjólfsson   
Díana Árnadóttir   
Elsa Ósk Alfreðsdóttir   
Guðlaugur Örn Hauksson   
Guðrún Birna Einarsdóttir   
Hermann Örn Pálsson   
Hjalti Jónsson   
Hulda Sif Ólafsdóttir   
Inga María Ottósdóttir   
Íris Ósk Valsdóttir   
Jóhannes Snævarr   
Jórunn S Gröndal   
Kjartan Valur Þórðarson   
Kristín Gestsdóttir   
Rakel Ósk Hreinsdóttir   
Róbert Geir Gíslason   
Sjöfn Eva Andrésdóttir   
Sólrún Dröfn Björnsdóttir   
Sævar Sigurðsson   
Valgerður Arnardóttir   

6. bekkur E 
Auður Dagný Kristinsdóttir   
Berglind Björk Bragadóttir   
Eðvald Ingi Gíslason   
Eðvarð Þór Gíslason   
Fríða Gylfadóttir   
Gylfi Jónsson   
Hörður Logi Hafsteinsson   
Ívar Örn Indriðason   
Kjartan Þórarinsson   
Kjartan Örn Júlíusson   

Kristján Andrésson   
Lára Hrönn Pétursdóttir   
María Kristjánsdóttir   
Pálína Björk Matthíasdóttir   
Rakel Hlín Bergsdóttir   
Sigurður Hannes Ásgeirsson   
Sigurður Hrannar Hjaltason   
Stefán Bjarni Bjarnason   
Steinar Karl Kristjánsson   
Sunneva Torp   
Svava Bernhard Gísladóttir   
Valdimar Gunnar Hjartarson   
Þorvaldur Örn Valdimarsson   
Þóra Jónsdóttir   
Þórða Berg Óskarsdóttir   
Þórir Júlíusson   

6. bekkur L 
Ágústa Rakel Davíðsdóttir   
Berglind Ingvarsdóttir   
Berglind Þorbjörnsdóttir   
Bergþóra Rúnarsdóttir   
Eva Harðardóttir   
Guðrún Svava Baldursdóttir   
Halla María Ólafsdóttir   
Helga Margrét Helgadóttir   
Jóhanna Sigmundsdóttir   
Katrín Halldórsdóttir   
María Þórðardóttir   
Pétur Ingi Pétursson   
Sonja Ýr Þorbergsdóttir   
Valgerður Ósk Guðmundsdóttir   

6. bekkur R 
Andri Björn Gunnarsson   
Arna Lind Sigurðardóttir   
Arnar Logi Elfarsson   
Brynjólfur Jónsson   
Elín Hanna Pétursdóttir   
Elísabet Jónsdóttir   
Gerður Björk Harðardóttir   
Guðrún Helga Jónsdóttir   
Guðrún Lilja Lýðsdóttir   
Halldór Eggert Sigurðsson   
Hannes Arnórsson   
Helga Rún Hafliðadóttir   
Hörður Heimir Sigurðsson   
Lilja Dögg Valþórsdóttir   
Magnús Edvardsson   
Rakel Ösp Hafsteinsdóttir   
Reynir Páll Helgason   
Sonja Bjarnadóttir   
Stefán Jónsson   
Sveinn Biering Jónsson   
Viðar Sturluson   
Þóra Kristín Arnarsdóttir   

6. bekkur S 
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Agnar Þór Guðmundsson   
Andri Stefánsson   
Ármann Sigmarsson   
Elfa Björk Erlingsdóttir   
Elín María Guðbjartsdóttir   
Elín Rut Stefánsdóttir   
Fannar Ottó Viktorsson   
Grétar Dór Sigurðsson   
Guðfinnur Ólafur Einarsson   
Guðjón Ingi Ágústsson   
Gunnar Þór Tómasson   
Harpa Dögg Vífilsdóttir   
Kolbrún Franklín   
Lilja Rut Kristófersdóttir   
Linda Garðarsdóttir   
María Björg Magnúsdóttir   
Ómar Örn Sævarsson   
Ragnheiður Guðmundsdóttir   
Rósa Guðmundsdóttir   
Sigríður Dóra Héðinsdóttir   
Styrmir Gunnarsson   
Svandís Hlín Karlsdóttir   
Viðar Reynisson   
Vilhjálmur Ingi Halldórsson   

6. bekkur T 
Andri Tómas Gunnarsson   
Anna Gyða Pétursdóttir   
Arnar Bentsson   
Benedikt Ólafsson   
Bjarki Már Baxter   
Dóra Sif Sigurðardóttir   
Eva Hrönn Jónsdóttir   
Eva Ómarsdóttir   
Guðbjörg Birna Björnsdóttir   
Guðrún Anny Hálfdánardóttir   
Helga Þóra Jónasdóttir   
Héðinn Þórðarson   
Inga Þyri Þórðardóttir   
Ingibjörg Sigþórsdóttir   
Ingunn Agnes Kro   
Íris Ósk Ágústsdóttir   
Jóhann Einar Jónsson   
Jóhanna Bergsteinsdóttir   
Kári Árnason   
Lilja Jónsdóttir   
María Björg Ágústsdóttir   
Sigríður Helga Árnadóttir   
Sigrún Hafþórsdóttir   
Sigrún Pálína Magnúsdóttir   
Svava Jóhanna Haraldsdóttir   
Trausti Jónsson   
Viggó Davíð Briem   
Vilhjálmur Vilhjálmsson   

6. bekkur X 
Andri Guðmundsson   
Andri Már Ólafsson   

Arnór Jónsson   
Árni Baldur Möller   
Ásdís Ella Jónsdóttir   
Daníel Páll Jónasson   
Einar Þór Ívarsson Berndsen   
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Elvar Már Pálsson   
Erna Sigurðardóttir   
Finnur Hrafnsson   
Guðmundur Gauti Sveinsson   
Guðrún Bjartmarz   
Guðrún Dóra Bjarnadóttir   
Halldóra Brynjólfsdóttir   
Haraldur Steinþórsson   
Helgi Rafn Hallsson   
Ingi Hrafn Guðmundsson   
Ingi Sturla Þórisson   
Ísleifur Orri Arnarson   
Jón Pétur Skúlason   
Kristinn Heiðar Freysteinsson   
Kristinn Pétur Skúlason   
Narfi Þorsteinn Snorrason   
Oddur Kristjánsson   
Ólafur Páll Einarsson   
Sakarías Ingólfsson   
Tryggvi Björgvinsson   

6. bekkur Y 
Andri Traustason   
Árni Birgisson   
Ársæll Þór Jóhannsson   
Bjarki Guðlaugsson   

Daníel Helgi Reynisson   
Finnur Freyr Eiríksson   
Garðar Hauksson   
Gísli Kristjánsson   
Guðbjört Gylfadóttir   
Guðný Ásgeirsdóttir   
Guðrún Sunna Egonsdóttir   
Halldór Marteinsson   
Helena Árnadóttir   
Helga Björk Arnardóttir   
Hlynur Ólafsson   
Höskuldur Darri Ellertsson   
Ína Rós Helgadóttir   
Jóhann Sigurðsson   
Jóhanna Guðmundsdóttir   
Jón Sævarsson   
Kristín Katla Swan   
Kristjana Guðjónsdóttir   
Kristófer Hannesson   
Logi Guðjónsson   
Margrét Þóra Jónsdóttir   
Páll Vignir Axelsson   
Sara Hilmarsdóttir   
Þorkell Pétursson   
Þórunn Helga Felixdóttir   

Eftirtaldir nemendur voru utanskóla veturinn 2001 – 2002: 

Heiðar Reyr Ágústsson, 4. bekk 
Helgi Þór Guðmundsson, 4. bekk 
Bragi Rúnar Axelsson, 6. bekk 
Helgi Páll Sigurðsson, 6. bekk 

Íris Ósk Guðsteinsdóttir, 6. bekk 
Sæmundur Óskar Haraldsson, 6.bekk 
Védís Hervör Árnadóttir, 6. bekk 

 

Eftirtaldir nemendur hættu námi eftir 15. október 2001: 

Andri Már Bergþórsson           
Andri Thor Birgisson            
Auður Runólfsdóttir            
Ágúst Snorrason          
Ásta María Sigmarsdóttir        
Belinda Ýr Albertsdóttir 
Birna Pálsdóttir 
Björg Ólöf Helgadóttir          
Einar Margeir Kristinsson       
Elsa Ófeigsdóttir       
Engilráð Ósk Einarsdóttir       
Finnur Hrafnsson 
Gunnar Þór Einarsson         
Hadda Hrund Guðmundsdóttir 
Haukur Steinn Ólafsson 
Helga Diljá Jóhannsdóttir      
Héðinn Sigurjónsson  

Hildur Sif Thorarensen          
Ingibjörg R. Egilsdóttir        
Kristinn Heiðar Freysteinsson 
Kristín Lilja Friðriksdóttir    
Margrét Hannesdóttir           
Ólafur Kári Júlíusson         
Óli Þór Hjaltason               
Óskar Örn Ásgeirsson     
Renata Sigurbergsdóttir 
Sandra Sigurðardóttir 
Sigrún Agnes Rúnarsdóttir 
Unnar Steinn Sigtryggsson    
Unnur Eva Arnarsdóttir 
Valdís Kristjánsdóttir     
Valgerður Gréta Benediktsdóttir 
Þorvaldur Örn Valdimarsson  
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Tímafjöldi veturinn 2001-2002 
Vikulegur fjöldi kennslustunda í bekkjum og námsgreinum: 

Námsár 1. ár 2. ár 3. ár 4. ár 
Bekkur 3. bk. 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 
Deild Alm Vsk Mál Stæ Alþj Mál Vsk Hagf Stæ Alþj Mál Vsk Hagf Stæ

Íslenska 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
Enska 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 
Danska 3 3 3 3           
Þýska/Franska 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4  4   
Spænska   4   4     4    
Lat. málvís.      4     4    
Stærðfræði 5 5 4 6 4 4 4 6 7   4 6 7 
Líffræði          4 4 4 4 5 
Efnafræði     3 3 5 5 5     4 
Náttúruvísindi 3              
Jarðfræði    3           
Eðlisfræði         7     7 
Hagfræði 3 3 3 3   5 5  2  4 4  
Fjármagnsmark.        3       
Markaðsfr.     3  3        
Bókfærsla 4 4 3 3        3 3  
Tölvun/Forritun 4 3 3 3 3  3  3      
Lögfræði          4  3   
Menningarfræði     4 4    3     
Saga  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
Stjórnun            3   
Alþjóðafræði     4     2     
Alþjóðahagfræði          2     
Valgreinar          3 3 3 3 3 
Leikfimi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Samtals 37 35 37 38 39 38 37 36 38 38 35 37 37 38 

Alm = Almenn deild, Alþj = Alþjóðadeild, Stæ = Stærðfræðideild, Mál = Máladeild, Hagf = 
Hagfræðideild, Vsk = Viðskiptadeild. 
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Skólasetning 2001 
Virðulegu kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar skólasetningar þegar Verzlunarskóli 
Íslands verður settur í 97. sinn. Sérstaklega býð ég nýnema velkomna og læt í ljós þá von að 
þeir komi nú úthvíldir og endurnærðir að loknu sumarleyfi sínu og þess albúnir að takast á 
við nýtt og krefjandi nám í nýjum skóla. Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með 
forystusveit nemenda tínast hingað inn síðustu daga og má þá sérstaklega nefna þá sem reka 
bókamarkaðinn sem opnaður var hér í Nemendakjallaranum fyrir nokkrum dögum. Þar hafa 
verið lífleg viðskipti með nýjar og notaðar bækur. Skólastjóri hvetur nemendur til að ljúka 
þeim viðskiptum sínum sem fyrst. Nóg verður eftir að starfa við þótt bókainnkaupum sé 
lokið. Ég þakka eldri nemendum fyrir síðastliðinn vetur um leið og ég minni þá á ábyrgð 
sína. Þeim ber að vera í forystu fyrir öðrum nemendum og leggja sitt af mörkum til þess að 
árangur af starfi skólans geti orðið jafn góður og við öll viljum. Árangur skólans er öðru 
fremur árangur ykkar nemenda. Forysta er vissulega fyrirhafnarsöm og hún mun kosta 
efribekkinga vinnu, en sú vinna verður virt og fátt færir nemendum verðmætari reynslu. 
 

Fjöldi nemenda Piltar  Stúlkur  Samtals 
3. bekkur  131  149  280 
4. bekkur  111  153  264 
5. bekkur  117  142  259 
6. bekkur  109  112  221 
Alls   468  556  1024 

Innritun í skólann og gerð stundaskrár er lokið. Aðsókn að skólanum er góð. 1024 nemendur 
eru nú skráðir til náms og er það mesti fjöldi sem skráður hefur verið til náms hér í upphafi 
vetrar. Nokkur fjölgun á sér stað í 5. og 6. bekk og ríkir því meiri jöfnuður milli árganga en 
verið hefur. Stúdentafjöldi mun því væntanlega aukast næsta vor og hugsanlega aukast enn 
meir þegar núverandi 5. bekkur útskrifast. Þá stefnir í metuppskeru. 
Stúlkur eru í meirihluta en segja verður að jafnræði sé milli kynjanna því munurinn er lítill. 
Það eina sem veldur áhyggjum, þegar litið er á samsetningu nemendahópsins, er að 4. bekkur 
er heldur fámennari en hann var í fyrra sem að sjálfsögðu stafar af því að fleiri þriðjubekk-
ingar féllu á vorprófi nú en undanfarin ár. Verið getur að kenna megi því um að þriðjubekk-
ingar hafi ekki kynnst kröfum skólans nógu áþreifanlega fyrr en of seint vegna verkfalls, 
samfara því að nýjar og strangari reglur um lágmarkseinkunn eru að taka gildi. 
Skólastjóri vill beina því sérstaklega til núverandi fjórðubekkinga að taka nám sitt föstum 
tökum nú í upphafi vetrar til þess að frekari slaki komi ekki á nám þeirra en orðið er. Þeir þrír 
nemendur þriðjabekkjar sem hafa hæstar einkunnir á samræmdum prófum fá skólagjöld sín 
felld niður. Hér er um að ræða þrjár stúlkur sem ég bið um að rísa úr sætum þegar ég nefni 
þær. 

Vala Rún Gísladóttir  meðaleinkunn 9,69 
Rebekka Ólafsdóttir    9,38 
Stefanía Benónísdóttir    9,38 

 
Til hamingju með afburðaárangur stúlkur. Megi ykkur vel farnast námið hér í V.Í. Við 
skulum gefa þeim gott klapp. 
 
Ágætu þriðjubekkingar! 
Nám er vinna og nám í Verzlunarskóla Íslands er mikil vinna, sérstaklega í upphafi vetrar.  
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Það er ekki æskilegt að þið vinnið aðra vinnu, a.m.k. ekki fyrr en að loknum prófum í 
desember. Þá fyrst sjáið þið hvort tími er fyrir fleira en lesturinn. Hugleiðið hvers virði 
námstími ykkar er, ekki selja hann fyrir smáaura. Alltof mörg ykkar eyða dýrmætum tíma í 
endurtektarpróf og sitja jafnvel tvisvar í sama bekk, sem er ástæðulaust því þið eruð öll 
góðum námsgáfum gædd. Þið komið hingað vel undirbúin og ættuð öll að geta náð mjög 
góðum námsárangri. Á því er ekki nokkur vafi. Skólastjóri verður þó að vara ykkur við og 
benda á hættu sem þið þurfið að forðast.  
Nám í Verzlunarskóla Íslands er umfangsmikið og gerir kröfu til miklu meiri afkasta en þið 
hafið áður kynnst. Gætið þess vel að dragast ekki aftur úr nú í upphafi vetrar því þá verður 
staða ykkar hér mjög erfið. Reglubundið heimanám er óhjákvæmilegt þeim sem vilja ná 
góðum árangri. Fallið ekki í þá gryfju að halda að hægt sé að komast fyrirhafnarlítið í 
gegnum skólann. Fylgist vel með í tímum og sinnið heimanáminu vel. Þið þurfið sérstaklega 
að lesa af miklu kappi fyrstu þrjá mánuðina, þ.e. september, október og nóvember. Þessir þrír 
mánuðir eru fljótir að líða og svo koma fyrstu prófin í desember. Það er fyrst þegar þið fáið 
einkunnir úr þeim prófum sem þið vitið hvar þið standið. Byrjið ekki í skemmtana- og 
félagslífinu að neinu marki fyrr en þið hafið séð þær tölur. Sjálfsþekking er lykill að árangri. 
Nú eins og jafnan á nýju skólaári verða miklar breytingar á kennaraliði skólans. 20 kennarar 
láta af störfum og óvenju vel gekk að finna nýja kennara í þeirra stað. Aðeins þurfti að ráða 
12 kennara í stað þeirra 20 sem létu af störfum og verða því færri í hlutastarfi í vetur en oft 
áður. Jón H. Sigurðsson, Rúnar Örn Hafsteinsson og Sigfús Oddsson, sem allir kenndu 
raungreinar, hafa látið af störfum og í þeirra stað voru ráðin Vilhelm Sigfús Sigmundsson, 
sem kennir eðlisfræði, og Inga Dóra Sigurðardóttir og Benedikt Ásgeirsson, sem kenna 
efnafræði og stærðfræði. 
Í viðskiptagreinum hefur orðið nokkur breyting: Bolli Kjartansson, Helgi Baldursson, Sólveig 
Lilja Einarsdóttir og Valdimar Árnason hafa hætt kennslu. Í þeirra stað koma Aðalheiður 
Ásgrímsdóttir, Alda Jóna Nóadóttir og Sigríður Björk Gunnarsdóttir, en Sigríður kennir 
einnig stærðfræði. Dagbjört Reginsdóttir, sem kenndi sálfræði, hefur hætt en við hennar 
kennslu tekur Ágústa Hlín Gústafsdóttir. Guðbjörg Tómasdóttir dönskukennari verður í leyfi 
í vetur, en Björg Hilmarsdóttir mun leysa hana af.  
Guðrún Egilson íslenskukennari verður í leyfi fram til áramóta og kemur Karen Rut 
Gísladóttir í hennar stað. Ragnar Hauksson íslenskukennari hefur horfið til annarra starfa. 
Töluverð breyting verður á stærðfræðideildinni. Gísli Valur Guðjónsson, Ingólfur Gíslason, 
Jón Skírnir Ágústsson, Margrét Þórdórsdóttir, Sigurður Freyr Jónatansson og Úlfar 
Kristmundsson hafa hætt. Þorvaldur Gunnlaugsson stærðfræðingur hefur verið ráðinn til 
starfa við skólann næsta vetur sem og Inga Dóra Sigurðardóttir og Benedikt Ásgeirsson auk 
þess sem Sigríður Björk Gunnarsdóttir kennir stærðfræði eins og fyrr segir. 
Jóhann Thorarensen enskukennari hverfur frá kennslu en Friðrik Sigfússon og Gerður Harpa 
Kjartansdóttir koma aftur til starfa að afloknum leyfum sínum. 
Pétur Sæmundsen, sem kenndi forritun síðastliðinn vetur, hefur hætt en Guðmundur Hauks-
son mun kenna forritun í 5. bekk. 
Sigurður Pétursson, sem kenndi sögu og menningarfræði, hefur yfirgefið skólann og fylgt 
konu sinni vestur á firði. Heiðrún Geirsdóttir mun kenna í hans stað. 
Þá hefur Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir lögfræðikennari látið af störfum og Rafn Herlufsen 
mun kenna ensku í forföllum Ármanns Halldórssonar fram til 1. október. 
Ritarar skólans, þær Unnur Knudsen og Svandís Björgvinsdóttir, eru báðar að hætta og hefur 
Erna Franklín verið ráðin í þeirra stað. Enn fremur hefur Halldóra Jensdóttir látið af störfum 
en Jónína Margrét Árnadóttir mun annast móttöku á skrifstofunni. Skrifstofan breytir því 
talsvert um svip.  
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Kristín Huld Gunnlaugsdóttir námsráðgjafi kemur nú aftur til starfa að loknu barneignaleyfi 
sínu. 
Um leið og ég færi fráfarandi kennurum og öðru starfsfólki þakkir skólans fyrir sín miklu og 
góðu störf á liðnum árum býð ég nýliða velkomna til starfa og bið nemendur um að taka vel á 
móti þeim. Sumir þeirra eru raunar nýútskrifaðir héðan og er sérstaklega ánægjulegt að fá þá 
svo fljótt aftur þó vissulega sé ekki minna um vert að fá einnig ungt og eldra fólk úr öðrum 
áttum. Ég bið nemendur um að taka á móti ungum kennurum með þeim hætti sem þeir vilja 
láta taka á móti sér þegar þeir koma á nýjan vinnustað og sýna þeim þá virðingu sem þeim 
ber.  
Nokkrar endurbætur hafa verið gerðar á kennslubúnaði skólans. Fyrst má telja að nýjar 
tússtöflur leysa krítartöflur fjórðu hæðar af hólmi enda voru þær orðnar ónýtar. 
WebCT fjarkennslukerfið hefur verið uppfært. Ekki verður mikil breyting fyrir nemendur við 
það en nokkur hagræðing fyrir kennara. Kennarar munu í auknum mæli nota WebCT. Nú í 
vetur verður í fyrsta skipti kenndur einn áfangi í ensku í fjarkennslu þar sem WebCT er notað 
að mestu leyti. Þráðlaust net var sett upp í sumar þannig að hægt er að tengjast netkerfi 
skólans nánast hvar sem er í húsinu annars staðar en í íþróttasal. Samband við netið á ekki að 
rofna þótt farið sé á milli stofa. Nemendur geta nýtt sér kaupleigusamning Verzlunarskólans 
og Nýherja til að eignast fartölvur eða keypt þær sjálfir hjá öðrum tölvusölum en þurfa þá að 
kaupa netkort hjá Nýherja vilji þeir tengjast þráðlausa netinu. Þeir, sem það kjósa, geta að 
sjálfsögðu tengt tölvur sínar með þræði svo sem verið hefur þar sem slíkir tenglar eru. Tölvu-
lagnir í EJS og Verzlunarbankanum voru endurnýjaðar í sumar. Við það fæst aukinn hraði á 
netinu. Rafmagnstokki, með 8 innstungum, hefur verið komið fyrir í öllum kennslustofum til 
þess að nemendur geti hlaðið fartölvur sínar. Nemendur eru beðnir um að láta ekki fartölvur 
liggja á glámbekk og alls ekki geyma þær í skólanum yfir nótt. Eina örugga geymslan eru 
skáparnir og ættu allir, sem eiga fartölvu, að fá sér skáp. 
Tölvurnar í Verzlunarbanka og innri Helli hafa verið endurnýjaðar og þeim fjölgað. Diska-
pláss á netþjónum, sem hýsir nemendasvæðin, hefur verið tvöföldað. Nýr Exchange server á 
póstþjóninum var settur upp. Hann býður upp á meira öryggi, fullkomnari umsjón með póst-
notendum og betri hópvinnulausnir. Notendur verða ekki varið við aðrar breytingar fyrst um 
sinn en breytt viðmót á vefaðgangi póstþjónsins. Office 2000 hugbúnaðurinn verður notaður 
áfram en ný útgáfa af vefsíðugerðar-forritinu, Front Page, verður notuð. 
Tveir nemendur eru að endurhanna heimasíðu skólans og verður hún virk fljótlega. Tveir 
kennarar vinna nú að endurbótum á nemendakerfinu, m.a. þannig að nemendur geti fylgst 
með skólasókn sinni og skoðað lokaeinkunnir sínar á vefsíðu skólans. 
Það hefur verið stefna skólans að bjóða nemendum fjölbreytt og hagnýtt nám þar sem áhersla 
er lögð á góðan undirbúning undir háskólanám í öllum fræðigreinum og deildum. Stefna 
skólans hefur nú verið skýrð og breytt til samræmis við aukið bolmagn skólans og breyttar 
áherslur nemenda. Ég tel rétt að greina nemendum hér frá helstu atriðum nýrrar stefnu sem 
miða að því að styrkja samkeppnisstöðu skólans og gera hann eftirsóknarverðari fyrir nem-
endur: 

 
1. Ný námsbraut verður stofnuð þar sem boðið verður upp á nám á sviði hugbúnaðar- og 

upplýsingatækni. 
2. Nemendum verður boðið að ljúka stúdentsprófi á þremur árum. 
3. Fjarkennslutækni verður notuð til þess að styrkja núverandi nám og til þess að auka 

sveigjanleika í starfi skólans. 
4. Allir bekkir fá heimastofu. 

Fyrirhugað er að öll þessi nýju stefnuatriði komi til framkvæmda næsta haust. Ljóst er að það 
mun kosta mikla vinnu og mikið fé. T.d. þarf 8 nýjar kenslustofur til þess eins að allir bekkir 
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fái heimastofu. Aðrar 8 kennslustofur þarf til þess að geta stofnað nýju námsbrautina. Samn-
ingar við ríkisvaldið, lánastofnanir og byggingaraðila eru svo vel á veg komnir að búast má 
við að byggingarframkvæmdir hefjist innan tveggja mánaða. Samhliða þarf að fara í gang 
mikið undirbúnings- og þróunarstarf sem æskilegt væri að nemendur tækju þátt í. Vel væri ef 
forystumenn nemenda og áhugamenn um einstaka þætti þessa máls létu það til sín taka.  

 
Kæru nemendur! 
Þið megið ekki halda að kröfur skólans einskorðist við nám og námsárangur. Nei, því fer 
fjarri. Enda þótt góður námsárangur sé krafa skólans til allra nemenda, þá gerum við hér 
miklu víðtækari kröfur. Sönn menntun er ekki síst fólgin í því að læra að þekkja sjálfan sig, 
umhverfi sitt og fólkið í kringum sig. Til þess er ætlast að þið séuð virk, ekki aðeins í náminu 
heldur í skólalífinu og þjóðlífinu öllu. 
Til þess að þekkja þjóðfélagið er nauðsynlegt að fylgjast vel með fréttum, bæði innlendum og 
erlendum, af stjórnmálabaráttunni, úr atvinnulífinu og frá menningarviðburðum. Slík þekking 
er nauðsynleg öllu ungu fólki ef það á að geta sett sér skynsamleg markmið og metið af 
raunsæi þau tækifæri sem lífið býður því. Nemendur verða að gefa sér tíma, samhliða 
náminu, til þess að lesa blöð, bækur og tímarit og hlusta á fréttaþætti í sjónvarpi og útvarpi og 
til viðbótar við þetta kemur svo internetið. 
Ég hvet þriðju-bekkinga til þess að taka virkan þátt í félagslífi skólans. Það er mikilvægt að 
ungt fólk taki þátt í skapandi starfi, og ég minni eldri nemendur, sem félagslífinu stjórna, 
jafnframt á þá ábyrgð sem á þeim hvílir. Þeim ber að sýna gott fordæmi í námi og stjórna 
félagslífinu með hagsmuni annarra nemenda í huga. 
Bókasafn, tölvustofur og aðra námsaðstöðu í skólanum er reynt að hafa opna eftir þörfum. Til 
þess að það sé hægt þurfa nemendur að leggja sitt af mörkum við eftirlit með umferð og 
umgengni svo sem verið hefur.  
Myndavélar eru í tölvustofum og á göngum og þótt öryggi hafi aukist verulega við það þurfa 
nemendur að búa við þá óþægilegu og leiðinlegu staðreynd að hlutir, sem skildir eru eftir 
umhirðulausir, hverfa gjarnan. Skólinn bætir ekki tjón nemenda vegna þjófnaðar en þeir geta 
fengið læsta skápa til afnota. Skólagjöld hafa verið ákveðin kr. 54.000 fyrir veturinn. Þau 
eiga allir nemendur nú að hafa greitt. Ég vek athygli á því að til er Nemendasjóður sem 
greiðir skólagjöld þeirra nemenda sem geta ekki kostað nám sitt sjálfir. Umsóknir um styrk úr 
sjóðnum skulu berast skriflega á sérstökum eyðublöðum, sem fást hjá Klöru Hjálmtýsdóttur 
námsráðgjafa. Ég vek einnig athygli á mikilvægi þess að nemendur tilkynni veikindi fyrir kl. 
9:00 alla morgna meðan veikindi vara, eða skili læknisvottorði. Kennsla hefst á mánudaginn 
samkvæmt stundaskrá. 
Reykingar eða önnur tóbaksnotkun er ekki leyfð í skólahúsinu né á lóð skólans. Að ósk 
mikils meirihluta nemenda verður banninu framfylgt. Þeir sem fram til þessa hafa reykt eiga 
aðeins um einn góðan kost að velja sem er að hætta að reykja. 
Allar þessar upplýsingar og hvaðeina sem varðar skólareglur og skólastarf fara inn á skóla-
netið og eru aðgengilegar nenendum. Stundaskrár, bekkjalistar, bókalistar o.fl. eru þar nú 
þegar eða verða þar á mánudaginn. Til þess að komast inn á skólanetið þurfa nemendur 
aðgangsheimild og lykilorð sem verða afhent í fyrsta tölvutíma eða á skrifstofu skólans. Eldri 
nemendur geta notað sama lykilorð og þeir höfðu í fyrravetur. Umsjónarkennarar munu leysa 
úr vandamálum þessu tengdu ef einhver koma upp. 
Við sem störfum hjá Verzlunarskóla Íslands lítum á það sem hlutverk okkar að láta ykkur 
nemendum í té alla þá aðstoð og aðstöðu til náms sem í okkar valdi stendur. Við gerum hins 
vegar ekki hið ómögulega frekar en aðrir og það er ómögulegt að kenna þeim sem ekki læra 
sjálfir. 
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Ágætu nemendur! 
Að koma til náms í Verzlunarskóla Íslands er eins og að fara í ferðalag. Ekki hafa allir sömu 
áhugamál og því má búast við að hver og einn vilji halda í sína átt. Sumir vilja flatmaga á 
sólarströnd og verða brúnir. Sumir vilja reyna á sig. Klífa fjöll og jökla eða ganga á norður-
pólinn. Aðrir hafa meiri áhuga á að hafa eitthvað að hugsa um, skoða söfn og mannlífið. 
Einstaka vill bara fara beint á stærsta diskótekið. En það er ekki aðeins misjafnt hvert fólk 
vill fara heldur ekki síður hvernig það vill ferðast. Margir hafa gaman af að keyra í bíl. 
Einkum þeir sem ekki hafa bílpróf. Aðrir vilja sigla. Yfir slíkum ferðalögum er alltaf 
sérstakur stíll.  
Til er fólk sem hefur gaman af að vera í flugvél þó sennilega ferðist flestir þannig af hag-
kvæmisástæðum frekar en af því að þeir hafi svo gaman af fluginu. Þannig er það einnig hér í 
Verzlunarskólanum. 
Að loknu námi dreifast nemendur Verzlunarskólans um allt þjóðlífið. Þá má finna í öllum 
stöðum og störfum og ástæður nemenda fyrir veru sinni hér í skólanum eru ekki síður ólíkar. 
Margir koma hingað vegna þess að þeir vita hvert þeir ætla og telja Verzlunarskólann skila 
sér þangað með skjótum og öruggum hætti. Aðrir hafa ekki ákveðið hvert þeir ætla, en vita að 
þegar að því kemur þá liggja vel varðaðar leiðir í allar áttir frá Verzlunarskólanum. Þess 
vegna sé rétt að hefja ferðina hér hvert svo sem fara skuli. Svo er hugsanlegt að hér séu 
einhverjir sem héldu að Verzlunarskólinn væri stærsta diskótekið. Við því er svo sem lítið að 
segja annað en vara viðkomandi við að brjóta sig á hálu dansgólfinu. 
 
Kæru nemendur! 
Nú er þessari setningu að verða lokið aðeins er eftir að segja ykkur hvað tekur við. 
 
Þriðjubekkingar! 
Þið eigið að lokinni þessari athöfn, að koma hingað inn í Bláasal. Hér mun Ingi Ólafsson, 
aðstoðarskólastjóri, ræða við ykkur og vísa til stofu. Blái salurinn, þ.e. sá salur þar sem við 
erum nú, er hátíðarsalur skólans. Hingað inn má aldrei fara með gosdrykki eða matvæli. 
 
Efribekkingar! 
Þið eigið að fara í ykkar heimastofur. Þær eru læstar en verða opnaðar þegar umsjónarkennari 
kemur til að taka manntal eftir fáeinar mínútur. Heimastofulistar og bekkjalistar verða nú 
festir upp á töflur hér í kringum Marmarann. Kennarar ganga í stofur og heilsa upp á ykkur 
að loknu manntali. Því verki á að verða lokið upp úr kl.12. 
 
Kæru nemendur. 
Ég óska ykkur góðs gengis í námi og leik á komandi vetri.  
Það er einlæg ósk mín að þið megið öll finna gleði í átökum ykkar við nám og skóla og ykkur 
sjálf. Munið að þið komuð hingað til þess að vinna afrek en alls ekki til þess að láta ykkur 
leiðast. 
 
Verzlunarskóli Íslands er settur. 
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Námsefni og kennsla 
Alþjóðafræði 

Markmið: 
Markmiðið með kennslu í alþjóðafræði er að auka þekkingu nemenda á tilteknum atriðum í 
eigin þjóðfélagi, þeim löndum í Evrópu og annarra álfa sem við höfum veruleg samskipti við, 
svo og stöðu Íslands í alþjóðaumhverfinu. 
Námslýsing: 
V. bekkur: Fjallað var um evrópskar stofnanir og samtök: Evrópusambandið og helstu stofn-
anir þess, Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA). Evrópska efnahagssvæðið (EES) og Scheng-
ensamstarfið. Enn fremur var unnið með viðskiptaumhverfi Evrópusambandslandanna og 
sérstaklega þeirra landa, sem Ísland á mest viðskipti við. Unnin voru þverfagleg verkefni 
(alþjóðafræði, enska og markaðsfræði) í samvinnu við erlenda skóla. 
Kennslugögn:  
Ljósritað hefti um ESB, EFTA og EES. Mind your Manners eftir John Mole. 
Námslýsing: 
VI. bekkur: Fjallað var um viðskiptaumhverfi, annars vegar ESB–landanna og hins vegar 
landa annarra álfa. Reynt að skilgreina hugtakið menning. Enn fremur var fjallað um Sam-
einuðu þjóðirnar og stofnanir þeirra. 
Kennslugögn:  
Mind your Manners eftir John Mole. Cross Cultural Business Behaviour eftir Richard R. 
Gesteland. Ljósritað ítarefni. 

Bókfærsla 
Námsefni í bókfærslu er skipt í fimm stig sem hér segir: 
1. stig: Frumatriði í höfuðbók og dagbók, opnanir, færslur og lokanir, fábrotnir og hreinir 
reikningar (um 15 reikningar). 
2. stig: Dagbók, höfuðbók, undirbækur og reikningsjöfnuður, blandaðir reikningar (um 20 
reikningar). 
3. stig: Flóknar færslur og blandaðir reikningar, tölvubókhald. 
4. stig: Fræðileg bókfærsla í framhaldi af 3. stigi. Kynntir um 40 nýir reikningar og milli-
færslur í reikningslokun. Enn fremur farið yfir skattaframtalsgerð einstaklinga. 
5. stig: Fræðileg bókfærsla í framhaldi af 4. stigi, breytingar á réttarformi, fjárhagsleg endur-
skipulagning. Samruni og slit fyrirtækja. Uppgjör samkvæmt sjóðs- og bankahreyfingum. 
Skattauppgjör. 
Efnisskipan: III. bekkur: 1. og 2. stig. 

IV. bekkur: 3. og 4. stig. 
VI. bekkur: 5. stig. 

Danska 
III. bekkur: 
Kennslugögn: Panorama, kennslubók í dönsku eftir Hafdísi Ingvarsdóttur og Kirsten 
Friðriksdóttur, með tilheyrandi tónbandi. 
Spejle, smásagnasafn. Lesnar voru 6–7 sögur. 
Lyt og lær 1, hlustunarefni, geisladiskur og verkefni. 



 27

Málfræði: Rifjuð upp mismunandi málfræðiatriði eftir þörfum. 
Dernede i Danmark, námsefni með myndbandi eftir íslenska framhaldsskólakennara. Sýndir 
voru 3–4 þættir og unnin verkefnin með þeim. 
Hraðlesnar voru skáldsögurnar Til sommer efter Hanne-Vibeke Holst og Min ven Thomas 
eftir Kirsten Holst, auk þess ein skáldsaga að eigin vali nemenda. Sýndar voru kvikmyndirnar 
Kærlighed ved første hik  og Belma. Enn fremur voru lesnar ýmsar greinar úr blöðum og á 
Netinu um athyglisverð málefni líðandi stundar. 

IV. bekkur: 
Kennslugögn: Sidste stop, kennslubók í dönsku eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten 
Friðriksdóttur. 
Spejle, smásagnasafn. Lesnar voru 6 sögur. 
Lyt og lær 2, hlustunarefni og geisladiskur. 
Málfræði: Farið nánar í ákveðin málfræðiatriði eftir þörfum. 
Dernede i Danmark, námsefni með myndbandi eftir íslenska framhaldsskólakennara. Notaðir 
voru 3–4 af þeim þáttum sem ekki eru teknir í 3. bekk. 
Skáldsagan Andrea elsker mig eftir Niels Rohleder var hraðlesin. Að auki voru lesnar tvær 
skáldsögur að eigin vali nemenda. Enn fremur voru lesnar greinar úr blöðum og á Netinu um 
athyglisverð málefni líðandi stundar. 
Nemendur horfðu á myndbönd, ýmist í tengslum við lesefnið eða með sjálfstæðum 
verkefnum. Þá voru kvikmyndirnar Minfunes sidste sang og Den eneste ene sýndar. 

Eðlisfræði 
V. bekkur stærðfræðideild: 
Í 5. bekk er farið í undirstöðuatriði aflfræðinnar, þrýsting og varmafræði, ásamt rafmagns-
fræði og bylgjuhreyfingu. 
Aflfræði. Mælistærðir, hreyfing eftir beinni línu, kasthreyfing, kraftar, lögmál Newtons, 
massi og þyngd. Þverkraftur, núningskraftur og núningsstuðull, skáplan. Vinna og orkuvarð-
veisla, afl, hreyfiorka og stöðuorka.  
Þrýstingur og varmafræði. Þrýstingur, hiti og hitamælar, gaslögmálið, varmafræði, annað 
lögmál varmafræðinnar. 
Rafmagn. Rafhleðsla, rafsvið og spenna, straumur, viðnám, lögmál Ohms, einfaldar 
straumrásir, lögmál Kirchhoffs.  
Kennslugögn. Aflfræði I og rafrásir fyrir eðlisfræðideildir framhaldsskóla eftir Davíð 
Þorsteinsson og Aflfræði II fyrir framhaldsskóla eftir Davíð Þorsteinsson. 

VI. bekkur stærðfræðideild 
Í 6. bekk var kafað dýpra í aflfræði og síðan tekin fyrir rafsegulfræði og nútímaeðlisfræði. 
Aflfræði. Ljósgeislafræði, endurvarp, ljósbrot, alspeglun, samliðun og mæling öldulengdar 
ljóss. Þyngdarlögmál Newtons, hringhreyfing í þyngdarsviði, stöðuorka og lausnarhraði. 
Jafnvægi, vægi og þyngdarpunktur. Aflfræði snúnings, veltiorka, regla Steiners, hverfitregða, 
hverfiþungi og lögmálið um varðveislu hverfiþungans. 
Rafsegulfræði. Gausslögmál fyrir rafsvið, lögmál Coulombs. Spenna, og spennumunur í 
einsleitu rafsviði, stöðuorka í rafsviði. Þéttar, rýmd þétta, samtenging þétta, áhrif rafsvara á 
rýmd, orka þéttis, hleðsla og afhleðsla þétta. Segulsvið, segulsvið umhverfis straumleiðslu og 
í spólu, Biot-Savart-lögmál. Rafagnageislar, hreyfing hlaðinna agna í raf- og segulsviði. 
Span, lögmál Faradays, sjálfspan LR-rás, segulorka. 
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Riðstraumsfræði. Riðstraumur og riðspenna. Virk gildi straums og spennu. Straumur og 
spenna í hreinni raunviðnámsrás, spanviðnámsrás og rýmdarviðnámsrás. Riðstraumsrás með 
spólu, mótstöðu og þétti, síur. Afl í riðstraumsrásum. Spennubreytar. 
Takmarkaða afstæðiskenningin. Umskiptajöfnur Galíleis og Lorentz, frumsetning 
afstæðiskenningarinnar, samtímahugtakið, orka og skriðþungi í afstæðiskenningunni. 
Skammtaeðlisfræði. Undirstöðuatriði skammtaeðlisfræðinnar kynnt. Hefðbundin eðlisfræði 
og skammtafræði, ljósröfun, agnir og bylgjueiginleikar, óvissulögmálið, skömmtun orku í 
atómum. Atómkjarninn, kjarnakraftar, bindiorka, geislavirkni. 
Kennslugögn. Aflfræði II fyrir eðlisfræðideildir eftir Davíð Þorsteinsson. Rafsegulfræði og 
nútímaeðlisfræði fyrir eðlisfræðideildir eftir Davíð Þorsteinsson. 

Eðlis- og efnafræði 
V. bekkur hagfræði- og máladeild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði, eðlisfræði og stjörnufræði sem 
þátt í heimsmynd nútímans. 
Námslýsing: Gerð og eiginleikar atóma og sameinda, lotukerfið; efnahvörf og efnatengi; 
almennir eiginleikar málma og málmleysingja; leysni efna og mólstyrkur; efnaformúlur, 
efnajöfnur og nafngiftareglur; hreyfilögmál Newtons, þyngdarlögmálið og þyngdarfastinn; 
geislavirk efni og kjarnorka; rafmagnsfræði, orka og orkulindir; orkulindir Íslands og nýting 
þeirra; alheimurinn; sólkerfið. Tveir tímar hálfsmánaðarlega í verklegar æfingar. 
Kennslugögn: Almenn efnafræði I eftir Hafþór Guðmundsson, Eðlisfræði eftir Inga Ólafsson 
og Stjörnufræði eftir Ines, Nilsen og Hauge. Verklegar æfingar og viðbótarefni á skólaneti. 

Efnafræði 
V. bekkur stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans 
og veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
Námslýsing: Saga efnafræðinnar og atómkenningin. Þróun hugmynda um atómið, gerð 
atóma, lotukerfið, atómmassi, mól og mólmassi. Efnatengi: gildisrafeindir og áttureglan, sam-
eindir, jónaefni og málmar, efnaformúlur. Efnahvörf, efnajöfnur, flokkar efnahvarfa, oxun-
afoxun. Efnahvörf og útreikningar, t.d. reikningar byggðir á stilltum efnahvörfum, 
massamælingar og sýru-basa títrun. Eiginleikar lofts: almennir eiginleikar lofttegunda, 
loftþrýstingur, ástandsjafna lofts, kjörgas, kenningin um hreyfingu loftsameinda. Efnaorka: 
inn- og útvermin efnahvörf, varmabreytingar, hvarfavarmi, fyrsta lögmál varmafræðinnar, 
varmamælingar, myndunarvarmi og vötnunarorka. Hraði efnahvarfa: framvinda efnahvarfa, 
árekstrakenningin, þættir sem hafa áhrif á hraða efnahvarfa, gangur efnahvarfa, Haber 
aðferðin. Atóm og skammtafræði: eðli ljóss, litróf frumefna í loftham, orkuþrep atóma, þróun 
skammtafræði, skammtatölur og svigrúm, orkuþrep vetnis. Lotubundnir eiginleikar frumefna: 
lotubundin rafeindaskipan og svigrúmahýsing, rafeindaskipan jóna. Lögun, svigrúm og 
skautun sameinda, sameindalíkön, skautun tengja, blönduð einkenni tengja. 
Kennslugögn: Efnafræði eftir Sigríði Theodórsdóttur og Sigurgeir Jónsson. Verklegar 
æfingar og viðbótarefni á skólanetinu. 
 
 
 
VI. bekkur stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans 
og veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
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Námslýsing: Vökvar og föst efni: jónaefni og málmar, bræðslu- og suðumark sameinda, 
vetnistengi og van der Waalstengi, yfirborðsspenna og seigja vökva, eiginleikar vatns, föst 
efni (jóna-, sameinda- og málmkristallar, stórsameindir og myndlaus efni) og hamskipti. Líf-
ræn efni: virkir hópar, IUPAC-nafngiftakerfið, flokkar lífrænna efna, cis/trans ísómerur, efna-
hvörf lífrænna efna. Efnajafnvægi: jafnvægisstaða, jafnvægislögmálið, jafnvægisfasti, loft-
tegundir og blönduð kerfi, þættir sem hafa áhrif á jafnvægi. Sölt í vatnslausn, leysni og 
leysnimargfeldi, áhrif sameiginlegra jóna á leysni, botnfallsreikningar. Sýrur og basar, 
sjálfsjónun vatns, jafnvægisfastinn Kv, rammar og daufar sýrur, rammir og daufir basar, pH, 
fjölróteindasýrur, dúalausnir.  Oxun og afoxun, oxunartölur, stilling oxunar-afoxunarjafna. 
Rafefnafræði: raflausnir, rafhlöður, spennuröð, rafgreining, staðalspenna. Tveir tímar 
hálfsmánaðarlega í verklegar æfingar. 
Kennslugögn: Efnafræði I-II eftir Sigríði Theodórsdóttur og Sigurgeir Jónsson (6. bekkur) 
og Essential Chemistry eftir Raymond Chang (5. bekkur). Verklegar æfingar og viðbótarefni 
á skólaneti. 

Enska 
Enska er kennd í öllum deildum skólans í öllum bekkjum. Fjöldi kennslustunda fer eftir 
áherslum og markmiðum hverrar deildar. Námsefnið er fjölbreytt og glíma nemendur bæði 
við efni sem sniðið er að þörfum atvinnulífsins í verslun og viðskiptum auk efnis sem fremur 
er almenns eðlis, ásamt efni sem tengist sérsviði nemenda eða deildar. Verzlunarskóli Íslands 
telur nauðsynlegt að nemendur fái eins mikla enskukennslu og kostur er, bæði vegna mikil-
vægi tungumálsins á alþjóðavettvangi og gildi þess í hugsanlegu framhaldsnámi þeirra. 
Mikilvægt er að nemendur átti sig á þeirri staðreynd að kunnátta í erlendum málum getur lagt 
grunn að skilningi, virðingu og umburðarlyndi milli manna og er mikilvæg forsenda farsælla 
viðskipta og samskipta við einstaklinga af öðru þjóðerni. 
 
Bókalisti: 
3. bekkur–allir bekkir 
May, P., (1999) Knockout First Certificate -Students Book, Oxford University Press. 
Beaumont, D. and Granger, C. (1992) The Heinemann English Grammar, Heinemann 
Publishers, Oxford. 
Werlin, N., The Killer’s Cousin, Dell Laurel-Leaf Book. 
Nixon, J.,L., Kidnapping of Cristina Lattimore, Dell Laurel-Leaf Book. 
Splinters - a collection of short stories, (1999) Oxford University Press.  
Stílar handa 3. bekk, í samantekt kennara, 1999 útgáfa. 
Nauðsynlegt er að nemendur eigi eða hafi aðgang að góðri ensk/enskri orðabók, t.d. Oxford 
Advanced Dictionary eða Longman´s Dictionary of Contemporary English. 
 
4. bekkur alþjóða-, mála-, viðskipta- og stærðfræðideild 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (1998) Insights into Business, Longman.  
Cook, G. (1996) Reading (Between) the Lines, Mál og menning. 
Beaumont, D. and Granger, C. (1992) The Heinemann English Grammar, Heinemann 
Publishers, Oxford. 
Crime Never Pays - a collection of short stories (1994) Oxford University Press. 
Stílar handa 4. bekk, 1999 útgáfa.  
Valbókalista dreift í haust.  
Nauðsynlegt er að nemendur eigi eða hafi aðgang að góðri ensk/enskri orðabók, t.d. Oxford 
Advanced Dictionary eða Longman´s Dictionary of Contemporary English. 
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5. bekkur alþjóða- hagfræði- og viðskiptadeild 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (1998) Insights into Business, Longman.  
Cook, G. (1996) Reading (Between) the Lines, Mál og menning.  
Vince, M., Advanced Language Practice (with key), Heineman ELT. 
Huxley, A., Brave New World, Longman abridged series. 
Stílar handa 5. bekk, 1999 útgáfa.  
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
 
5. bekkur máladeild 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (1998) Insights into Business, Longman.  
Cook, G. (1996) Reading (Between) the Lines, Mál og menning.  
Vince, M., Advanced Language Practice (with key), Heineman ELT. 
English and American Short Stories, ljósritað hefti (fæst aðeins í bóksölu nemenda). 
Steinbeck, J., Of Mice and Men, Longman Literature Series. 
Hornby, N., High Fidelity (engin sérstök útgáfa tilgreind). 
Stílar handa 5. bekk, 1999 útgáfa.  
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
 
5. bekkur stærðfræðideild 
Carey, John (1996) The Faber Book of Science, Faber and Faber Ltd. 
Cook, G. (1996) Reading (Between) the Lines, Mál og menning.  
Vince, M., Advanced Language Practice (with key), Heineman ELT. 
Huxley, A., Brave New World, Longman abridged series. 
Stílar handa 5. bekk, 1999 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
 
6. bekkur alþjóðadeild 
Asíuhefti (ljósrit). 
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford 
University Press. 
Mills, Martin (1990) Nexus, Macmillan Heinemann. 
Gethin, H. (1983) Grammar in Context, Collins ELT.  
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek.  
 
6. bekkur máladeild 
Gower, R. (1990) Past into Present.  
Mills, Martin (1990) Nexus, Macmillan Heinemann. 
Gethin, H. (1983) Grammar in Context, Collins ELT.  
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Shakespeare, W. (1992) Macbeth, The New Swan Shakespeare, Longman. 
Bronte, C., Wüthering Heights Long Literature Series. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek.  
 
6. bekkur hagfræði- og viðskiptadeild 
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford 
University Press. 
Mills, Martin (1990) Nexus, Macmillan Heinemann. 
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A Window on the Universe, (2000) Short Stories, Oxford University Press. 
Gethin, H. (1983) Grammar in Context, Collins ELT. 
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
 
6. bekkur stærðfræðideild 
Carey, John (1996) The Faber Book of Science, Faber and Faber Ltd. 
Mills, Martin (1990) Nexus, Macmillan Heinemann. 
A Window on the Universe, (2000) Short Stories, Oxford University Press. 
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 

Fjármál 
V. bekkur hagfræðideild: 
Markmið: 
Að nemandi geti orðið virkur þátttakandi á verðbréfamarkaði í þeim skilningi að hann geti 
meðtekið og skilið þær upplýsingar sem fram koma á markaðnum og dregið ályktanir út frá 
eigin athugunum. Hann á að vera fær um að geta fundið og nýtt sér fjármálaupplýsingar af 
Netinu. Enn fremur að skilja hvað fjárfestingarreikningar ganga út á og að geta reiknað arð-
semi einfaldra fjárfestinga. 
Námslýsing: Tímagildi peninga. Fjárfestingarútreikningar og ávöxtunarkrafa. Núvirðis- og 
afkastavaxta aðferðir. Mismunandi tegundir skuldabréfa og uppbygging íslenska skuldabréfa-
markaðarins. Hlutabréf, verðbréfaþing og vísitölur. Kennitölur. Ávöxtun og áhætta skulda- og 
hlutabréfa. Notkun staðalfráviks og fervika til að reikna áhættu. Fyrirtækja- og 
markaðsáhætta. Skilvirk eignasöfn, framlína og markaðslína. CAPM líkanið. Afleiður og 
notkun þeirra. Kennslan var í formi fyrirlestra og skýringardæma. Nemendur þurftu að vinna 
verkefni bæði, heima og í tímum. Utanaðkomandi fyrirlesari var fenginn og heimsótt voru 
fyrirtæki. 
Kennslugögn: Verðbréf og áhætta, útg. VÍB ásamt ítarefni.  

Franska 
Markmið: Áhersla er lögð á að nemendur geti skilið venjulegt franskt tal- og ritmál og öðlist 
þá undirstöðu í frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi. 
Námslýsing: Málfræðiþjálfun, lesskilningur, hlustunar- og talæfingar, ritþjálfun. Margvísleg 
heimaverkefni og lesnar eru nokkrar smásögur. 
Kenndar eru fjórar stundir á viku. 
III. bekkur: 
Kennslugögn: 8 kaflar í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M. Kaneman-Pougatch, 
S. Trevisi og M.B. de Giura, D. Jennepin. 
 
 

IV. bekkur allar deildir: 
Kennslugögn: Kaflar 8-14 í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M.Kaneman-
Pougatch, S. Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Lesnar smásögur úr bókinni Quelle 
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histoire eftir Véronique Lönnerblad, Sylvia Martin og Jens Weibrecht og unnin voru ýmis 
verkefni frá kennara. 

V. bekkur allar deildir: 
Kennslugögn: Lokið við bókina A Propos II eftir Hedman, Hellström o.fl. Lesbók og vinnu-
bók. Einnig var lesin Un Français parmi 55 millions eftir Marie-Alice Séférian og tvær til 
þrjár smásögur úr bókinni Les vacances de petit Nicolas eftir Goscinny og Sempé. 
Stúdentspróf er munnlegt og skriflegt. 

VI. bekkur alþjóða- og máladeild: 
Kennslugögn: Smásögurnar Le dos de la cuillère eftir Roger Grenier og La Parure og Mon 
oncle Jules eftir Maupassant voru lesnar og einnig ævintýrin Le Petit Chaperon Rouge, Les 
souhaits ridicules, Barbe Bleue og Le chat botté eftir Charles Perrault. Síðan var lesin skáld-
sagan Les petits enfants du siècle eftir Christiane Rochefort og einnig skáldsagan  La vie 
devant soi eftir Romain Gary og unnu nemendur landkynningarverkefni. Einnig var farið í ný 
atriði í málfræði, t.d. tilvísunarfornöfn, viðtengingarhátt o.fl. Stúdentspróf er munnlegt og 
skriflegt. 

Hagfræði 
III. bekkur: 
Rekstrarhagfræði (REK 103) 
Markmið: 
Að nemendur: 
1. Öðlist skilning á kostnaði og tekjum, innborgunum og útborgunum. 
2. Öðlist skilning á rekstrarreikningi og efnahagsreikningi og geti túlkað afkomu með kenni-

tölum. 
3. Skilji verðmætasköpun innan fyrirtækis og geti samið einfaldar áætlanir um rekstur minni 

fyrirtækja (iðnfyrirtækja, verslana og þjónustufyrirtækja). 
4. Skilji hugtökin eftirspurn og framboð, markaðsverð og jafnvægismagn og geti túlkað 

línurit og leyst einföld dæmi. 
Námslýsing: Kostnaðarhugtök, tekjur, núllpunktur, framlegðarútreikningar, rekstraráætlanir 
og greiðsluáætlanir. Beinn og óbeinn kostnaður. Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og 
kennitölur sem túlka ársreikninga. 
Kennslugögn: Rekstrarhagfræði eftir Birnu Stefnisdóttur (1999). 
Námsefninu er ætlað að byggja upp skilning á fjárhagslegum grundvallarhugtökum í rekstri 
fyrirtækja. 
 
IV. bekkur: 
Þjóðhagfræði (ÞJÓ 103) 
Markmið: 
Kenndir eru þrír tímar á viku þar sem kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni hagfræð-
innar. Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðshagkerfi. Hringrás 
efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl 
þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með 
dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. 
Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun hlutfallareiknings, vísitalna, 
vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Þá er 
lögð nokkur áhersla á að nemendur geti tjáð sig um efnið, bæði munnlega og skriflega. 
Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur venjist því að beita upplýsingatækni við 
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upplýsingaöflun og lausn verkefna. 
Námslýsing: Skortur, val, fórnarkostnaður, framleiðsla, framleiðsluþættir, eftirspurn, fram-
boð, markaðsjafnvægi, teygni, heimili, fyrirtæki, vinnumarkaður, markaðshagkerfi, blandað 
hagkerfi, efnahagshringrás, þjóðhagsreikningar, þjóðartekjur, þjóðhagslegur sparnaður, fjár-
munamyndun, einkaneysla, samneysla, skattar og fjármál hins opinbera, peningamarkaður, 
vextir, utanríkisviðskipti, gengi, hagvöxtur, verðbólga og atvinnuleysi. 
Kennslugögn: Þjóðhagfræði 103 eftir Ingu Jónu Jónsdóttur (2001). 
 

V. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeildir: 
Hagfræðideild. 
Rekstrarhagfræði - hagfræði I (REK 205) 
Markmið:  
Kenndir eru fimm tímar á vikur þar sem leitast er við að auka skilning nemenda á viðfangs-
efnum í rekstrarhagfræði og veita þjálfun við lausn fræðilegra og hagnýtra verkefna. Áhersla 
er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun línurita til að leysa rekstrarhagfræðileg viðfangs-
efni, svo sem kostnað, tekjumyndun, jafnvægi í rekstri fyrirtækja o.fl. Þá er stefnt að því að 
nemendur skilji tilgang og takmörk þess að setja hagræn vandamál fram á stærðfræðilegan 
hátt. 
Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Fjallað er um hagkvæmasta 
val framleiðsluþátta. Fyrirtækið, réttarform, skipulag og markmið. Framleiðsla, 
framleiðsluföll og lögmálið um minnkandi afrakstur. Kostnaðarfræði, ólíkar gerðir kostnaðar 
og lágmörkun kostnaðar. Notagildi, nytjaföll, hagkvæmasta samsetning neyslu, hámörkun 
nytja, eftirspurn, eftirspurnarföll og verðteygni. Tekjuföll, tekju- og staðkvæmdaáhrif, 
tekjuteygni. Verðmyndun við mismunandi markaðsform, fullkomin samkeppni, 
einkasölusamkeppni, verðleiðsögn, fákeppni, tvíkeppni og einokun. Leikjafræði. 
Hagkvæmasta val fyrirtækis á magni og verði við ólík markaðsform og hámörkun hagnaðar. 
Verðaðgreining. Línuleg bestun. 
Kennslugögn: Rekstrarhagfræði & kostnaðarbókhald eftir Ársæl Guðmundsson (1991). 
Dæmahefti í hagfræði eftir Bjarna Má Gylfason, Tómas Sölvason og Valdimar Hergeirsson 
(2001). Ýmsu öðru efni er dreift til nemenda og Netið notað í þeim tilgangi. 
 
Viðskiptadeild. 
Rekstrarhagfræði (REK 215) 
Rekstur fyrirtækja I (REK 215) 
Markmið: 
Að nemendur: 
1. Öðlist skilning á hugtökum rekstrarhagfræðinnar og geri sér ljósa hagfræðilegu hliðina á 

rekstri fyrirtækja. 
2. Kynnist viðfangsefnum fjármálafræða og fjármálastjórnunar. 
3. Þekki til helstu atriða sem hafa þarf í huga við stofnun lítilla fyrirtækja. 
Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Mismunandi tegundir af 
teygni. Framleiðsla og hagkvæmasta val framleiðsluþátta. Mismunandi tegundir kostnaðar og 
kostnaðarföll. Verðmyndun og hámörkun hagnaðar við mismunandi markaðsform. Inngangur 
að fjármálum. Fjárhagsáætlanir. Núvirðisútreikningar og afkastavextir. Virði og gengi 
skuldabréfa. Hlutabréf og kennitölur. Stofnun fyrirtækja. 
Kennslan var í formi fyrirlestra og skýringardæma. Nemendur þurftu að vinna verkefni bæði 
heima og í tímum. Einn utanaðkomandi fyrirlesari og ein heimsókn í fyrirtæki. 
Í rekstrarhagfræðinni er lögð meiri áhersla á stærðfræðileg efnistök í hagfræðideild en á 
almenna verkefnavinnu í viðskiptadeild. Námsefnið er að öðru leyti hliðstætt. 
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Kennslugögn: Rekstur fyrirtækja I eftir Hrönn Pálsdóttur (1999) ásamt verkefnahefti. 
Viðbótarefni: Ýmis ljósrit og greinar þar sem viðbótartexta er þörf.  
VI. bekkur, hagfræðideild: 
Þjóðhagfræði (ÞJÓ 204) 
Markmið: 
Að nemendur: 
1. Öðlist dýpri skilning á grundvallarhugtökum og kenningum þjóðhagfræðinnar. 
2. Læri að nota stærðfræði eftir atvikum, línurit, tölfræði og annað efni sem tengist nám-

inu t.d. með Excel eða öðrum sambærilegum forritum. 
3. Geti notað línurit og hagræn líkön til að útskýra raunveruleg vandamál. 
4. Kynnist íslensku efnahagslífi, viðfangsefnum hagstjórnar og efnahagsstefnu stjórn-

valda. 
5. Geti upp á eigin spýtur nálgast upplýsingar um íslenskt efnahagslíf. 
6. Geti tjáð sig munnlega og skriflega um ástand efnahagsmála og mótað sjálfstæðar 

skoðanir sem m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er í náminu. 
Námslýsing: Grundvallaratriði hagfræðinnar, atferli einstaklinga í hagkerfinu, samskipti 
fólks og viðskipti þeirra á milli. Hlutfallslegir og algerir yfirburðir. Markaðsöflin framboð og 
eftirspurn, teygni. Opinber markaðsíhlutun með framleiðslustyrkjum og sköttum, velferðar-
tap. Skipting skattbyrði og framleiðslustyrkja. Áhrif afskipta hins opinbera á alþjóðleg við-
skipti. Þjóðhagsreikningar – mæling á afkomu þjóðarinnar. Þjóðarframleiðsla og hagvöxtur. 
Sparnaður, fjárfestingar og fjármálakerfið. Atvinnuleysi: náttúrulegt atvinnuleysi. Peningar: 
skilgreining peninga, hlutverk Seðlabankans og framboð peninga. Verðbólga: orsakir og af-
leiðingar, vöxtur peningamagns. Hagfræði opinna hagkerfa. Skammtímasveiflur í hagkerfinu. 
Fjármála- og peningamálaráðstafanir til að stuðla að hagvexti og stöðugleika í hagkerfinu. 
Kenndir voru fjórir tímar á viku þar sem farið var bæði yfir fræðilegan hluta námsefnisins 
sem og dæmi. Áhersla var lögð á að tengja námsefnið við fréttir á hverjum tíma af efnahags-
málum. Þá var reglulega farið í tölvustofu þar sem margs konar æfingar fóru fram. 
Kennslugögn: Principles of Economics eftir Gregory Mankiw, önnur útgáfa 2000, auk ýmis 
lesefnis um íslensk efnahagsmál. 
 
VI. bekkur, viðskiptadeild: 
Rekstrarhagfræði (REK 304) Rekstur fyrirtækja II (REK 304) 
Markmið: 
Að nemendur: 
1. Öðlist betri skilning á grundvallaratriðum fyrirtækjarekstrar–hlutverki og mikilvægi 

frumherjastarfsemi og áhrifum samkeppni og markaðsstöðu á rekstrarstöðu. 
Námslýsing: Nemendur reka tölvukeyrð fyrirtæki sem keppa á samkeppnismarkaði. Gerð er 
markaðskönnun, teknar ákvarðanir um framleiðslu – rekstur, fjármál og fjárfestingar. Niður-
staða hvers rekstrarárs túlkuð og skýrð. 
Kenndar voru fjórar stundir á viku og auk þess var vikulega einn sameiginlegur fyrirlestrar-
tími á sal þar sem fólk var fengið úr atvinnulífinu eða opinberri stjórnsýslu til þess að flytja 
fyrirlestra um hagfræðileg málefni. 
Kennslugögn: Bókin Frumkvæði til framfara eftir Eyþór Ívar Jónsson. Lesnir valdir kaflar. 
Fyrirtækjaleikurinn (Business policy game) eftir Richard V. Cotter og David J. Fritzsche, 
fjórða útgáfa 2000. Dæmi um markaðsform, markaðsstöðu og verðmyndun. 

Heimspeki 
VI. bekkur, val: 
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Markmið: Nemendur kynnist heimspekinni, hugtökum hennar og sögu. Nemendur efli með 
sér gagnrýna hugsun og öðlist aukna færni í tjáningu í ræðu og riti.  
Námslýsing: Áhersla lögð á sjálfstæða vinnu nemenda og að haga yfirferð eftir áhuga þeirra. 
Viðfangsefni eru sett í samhengi við atburði samtímans eftir því sem kostur gefst. Gestum er 
boðið í nokkra tíma og þannig veitt innsýn í ólík viðhorf til veraldarinnar.  

Íslenska 
III. bekkur: 
Málgleði, íslensk málfræði og verkefnahefti eftir íslenskukennara skólans. 
Réttritun handa framhaldsskólum eftir Ragnheiði Briem. 
Spegill, spegill... Jóhanna Sveinsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir völdu efnið. 
Talað mál eftir Margréti Pálsdóttur. Markviss framsögn við ýmis tækifæri. 
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. Margs konar ritunarverkefni unnin samkvæmt ferliritun. 
Valbækur. 
IV. bekkur: 
Egils saga. 
Íslensk setningafræði eftir Baldur Ragnarsson. 
Bókastoð. Ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu Hilmarsd. 
Kynntar reglur um greinarmerki og æfð notkun þeirra. 
Stjörnurnar í Konstantínópel. Halla Kjartansdóttir valdi sögurnar. 
Salka Valka eftir Halldór Kiljan Laxness. Heimildaritgerð og ýmis ritunarverkefni önnur. 
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 
V. bekkur: 
Njáls saga. 
Hljóðfræði fyrir framhaldsskóla eftir Ívar Björnsson, hljóðritun og lýsing málhljóða. 
Bókastoð. Ágrip af íslenskri bókmenntasögu eftir Kristján Eiríksson og Sigurborgu Hilmarsd. 
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur. 
Kaldaljós eftir Vigdísi Grímsdóttur. 
Sólarljóð. 
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 
Heimaritgerðir og ýmis ritunarverkefni önnur. 
VI. bekkur: 
Edda Snorra Sturlusonar. Gunnar Skarphéðinsson bjó til prentunar. 
Málsaga fyrir framhaldsskóla eftir Ívar Björnsson. 
Eddukvæði, Ólafur Briem gaf út. 
Frásagnarlist fyrri alda eftir Heimi Pálsson. 
Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550-1918 eftir Viðar Hreinsson. 
Rætur. Sýnisbók íslenskra bókmennta frá siðaskiptum til nýrómantíkur. 
Kristnihald undir Jökli eftir Halldór Kiljan Laxness. 
Ljóð frá 20. öld. Fjölrit í samantekt kennara. 
Hefðbundnar heimildaritgerðir og ýmis önnur ritunarverkefni. 
 
 
 

Jarðfræði 
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Markmið: Að kynna nemendum jarðfræði sem vísindagrein og skýra notagildi hennar með 
íslenskar aðstæður sem meginviðmið. Að auka skilning nemenda á jarðskorpunni og þeim 
öflum sem hafa mótað hana og munu áfram móta hana. 
Námslýsing: Fjallað er um myndun, efnasamsetningu, þróun og eyðingu jarðskorpunnar. 
Kynnt hvernig innræn og útræn öfl eru sífellt að mynda og móta jarðskorpuna. Fjallað um 
uppruna og eðli eldvirkni, jarðhita, jarðskjálfta, jarðskorpu og plötuhreyfingar. Helstu kenn-
ingar kynntar og jarðsaga Íslands kynnt lítillega. 
Kennslugögn: Myndun og mótun lands. Jarðfræði eftir Þorleif Einarsson. 

Latína 
V. bekkur, val: 
Námslýsing: Aðaláhersla var lögð á undirstöðuatriði latneskrar málfræði, s.s. sagnbeygingu, 
nafnorð, lýsingarorð o.fl. Lesnir léttir kaflar í samfelldu máli. Fjallað rækilega um tengsl 
latínu við nýju málin. Kenndar voru þrjár stundir í viku. Vorpróf var skriflegt. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson: Kennslubók í latínu I, ásamt orðasafni. 

VI. bekkur, máladeild: 
Námslýsing: Lokið yfirferð í málfræði. Áhersla lögð á orðaforða, orðmyndun, hugtakaheiti 
og tengsl latínu við nýju málin. Farið í latneska orðstofna og lesnir valdir kaflar úr enskri bók 
um uppruna orða í ensku og frönsku. Einnig farið í orðstofna í grísku og áhrif þeirra í 
Evrópumálunum. Heimastílar og skriflegar æfingar reglulega. Kenndar voru þrjár stundir í 
viku. Stúdentspróf var skriflegt og munnlegt. 
Kennslugögn: Sömu bækur og getið var um með námsefni V. bekkjar. Árni Hermannsson: 
Latneskir málshættir og grískir orðstofnar og uppruni enskra og franskra orða. 

Leikfimi 
Námslýsing: Íþróttatímar voru tveir á viku í öllum bekkjardeildum. Helstu námsþættir voru 
almenn leikfimi með og án áhalda, útihlaup, teygju-, þrek- og styrktaræfingar, blak, hand-
knattleikur, körfuknattleikur, og utan- og innanhússknattspyrna. Einnig fór fram kynning á 
skyndihjálp. Í 5. bekk sóttu þeir nemendur sundnámskeið sem áttu ólokið 10. stigi. Dans. 

Listasaga 
Valgrein fyrir VI. bekk: 
Markmið: Að nemendur kynnist þróun vestrænnar listsköpunar frá fornöld til okkar daga. 
Að þeir þekki helstu listastefnur, einkenni þeirra og þann jarðveg sem þær spruttu úr. Að 
nemendur geti gert grein fyrir helstu listamönnum, erlendum og innlendum. 
Námslýsing: Evrópsk list, þ.e. byggingalist, höggmyndalist og málaralist og helstu 
liststefnur, s.s. grísk myndlist, miðaldalist (rómanskur og gotneskur stíll), endurreisnarlist, 
barokk og rókókó, nýklassík, rómantík og raunsæi. Einnig impressionismi og expressionismi 
á síðustu öld og fram yfir aldamót og helstu liststefnur okkar aldar. Íslensk myndlist og tengsl 
við erlenda strauma. Fjallað verður um einstök tímabil og helstu listamenn og verk þeirra 
skoðuð með hjálp bóka og litskyggna. Skriflegt próf og verkefni um einhvern tiltekinn 
listamann, skóla eða tímabil, sem nemendur flytja í kennslustund. 
Kennslugögn: Saga listarinnar eftir E.H. Gombrich (grunnbók) og ef til vill valdir kaflar úr 
öðrum bókum.  

Líffræði 
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VI. bekkur stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna undirstöðuatriði líffræðinnar sem þátt í heimsmynd nútímafólks, gera 
nemendur hæfari til að átta sig á ýmsum málum sem eru til umfjöllunar í samfélaginu og 
veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
Námslýsing: Almenn einkenni, flokkun og nafngiftir lífvera. Vísindaleg aðferð. Lífræn efna-
sambönd, lífefnafræði og efnaskipti. Fruman; frumulíffæri og flutningur um lífrænar himnur. 
Lífeðlisfræði plantna. Lífeðlisfræði spendýra (megináhersla á manninn): melting, lifur, blóð-
rásarkerfi og sogæðar, ónæmiskerfi, öndun, þveiti, nýru, taugakerfið, taugaboð og hormón, 
beinagrind, vöðvar og skynfæri. Æxlun, mítósa, meiósa, kynfrumur og fósturþroski, kynlíf og 
kynsjúkdómar. Erfðafræði, litningar og gen, kjarnsýrur og prótínmyndun. Líftækni og erfða-
tækni. Þróun; breytileiki, stökkbreytingar, þróunarkenningin, vísbendingar um þróun, þróun-
arsagan, þróun mannsins. Veirur, bakteríur, fornbakteríur, sveppir og hryggdýr. Almenn vist-
fræði, framvinda, mengun, samspil manns og náttúru, sjálfbær þróun. Vistkerfi á Íslandi, 
íslenskir dýrastofnar. 
Kennslugögn: Inquiry into Life eftir Sylvia Mader. Verklegar æfingar og önnur gögn á 
skólaneti. 

Lögfræði 

VI. bekkur alþjóða- og viðskiptadeild og val: 
Markmið: Að veita almenna fræðslu um íslenska lögskipan en þó með aðaláherslu á fjár-
munarétt. Kennslan er miðuð við að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar og geri sér grein 
fyrir hvernig þær verka á samskipti manna. Til þess að ná þessu markmiði þurfa nemendur að 
leysa raunhæf verkefni og kynna sér hvernig réttarreglunum er beitt fyrir dómstólum. Auk 
þess fá nemendur innsýn í alþjóðareglur. 
Námslýsing: Inngangur er hafður um helstu grunnatriði lögfræðinnar, fræðikerfi hennar, 
réttarheimildir o.fl. Fjallað er um stjórnskipun og stjórnarfar og meðferð mála hjá stjórnsýslu-
aðilum. Í réttarfari er fjallað um dómstólaskipanina á Íslandi. Meðferð einkamáls er útskýrð 
og grunnreglur einkamálaréttarfarsins. Farið er yfir helstu atriði aðfarargerðar, nauðungarsölu 
og gjaldþrotaskipta. Rætt um reglur laga um samningsbundna gerðardóma. Í samningarétti er 
gerð grein fyrir reglum um rétthæfi og gerhæfi. Farið er yfir stofnun löggerninga, umboð og 
milligöngu við samningsgerð. Umfjöllun um ógilda löggerninga. Kynntar eru réttarreglur um 
lausafjárkaup og fasteignaviðskipti. Í kröfurétti er farið yfir helstu meginreglur kröfuréttarins 
og örlög löggerninga. Sérstök áhersla er lögð á umfjöllun um viðskiptabréfskröfur, veðrétt og 
reglur um ábyrgð á fjárskuldbindingum þriðja manns. Tæpt er á rekstrarformum fyrirtækja, 
þ.e. félagarétti og farið er í ábyrgð félagsmanna í hinum mismunandi félagaformum. Stutt 
umfjöllun um ýmsar reglur viðskiptalífsins. Sifja- og erfðarétti eru gerð góð skil. Þar er farið 
yfir mun á hjúpskap og óvígðri sambúð, tæpt á barnarétti og farið yfir helstu reglur um erfðir, 
s.s. um skyldu- og bréferfðir, rétt til setu í óskiptu búi o.s.frv. Að lokum er farið yfir grunn-
reglur Evrópuréttar. 
Kennslugögn: Inngangur að lögfræði eftir Sigríði Logadóttur og Ástu Magnúsdóttur. Fyrir 
þá sem eru í alþjóðalögfræði er lesheftið Alþjóðalögfræði eftir Sveinbjörgu Birnu Svein-
björnsdóttur og Þuríði Jónsdóttur. 
 
  

Markaðsfræði 
Markmið: 
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Að nemendur: 
• læri undirstöðuatriði við stjórnun og skipulagningu markaðsaðgerða. 

Námslýsing: Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og 
fjallað um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. Sérstak-
lega er farið í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, afstöðu fyrirtækja til markað-
arins, rekstrar – og samkeppnisumhverfi, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, vöru-
þróun, líftíma vöru, vöruhugtakið, verðlagningu, kynningarmál, netið og markaðsmál, ímynd 
fyrirtækja og markaðsáætlanir. Farið er yfir grundvallaratriði markaðsrannsókna og gerð 
skoðanakannana kynnt. 
Lokaverkefni á Viðskiptabraut er gerð skoðanakönnunar. Nemendur þurfa sjálfir að finna 
samstarfsfyrirtæki og gera við það sérstakan samstarfssamning sem kveður nánar á um fram-
kvæmd könnunarinnar. 
Lokaverkefni á Alþjóðabraut er markaðsgreining á erlendum markaði og gerð markaðsáætl-
unar. Nemendur þurfa sjálfir að finna samstarfsfyrirtæki og ákveða í samstarfi við það þá 
vöru sem kanna á markað fyrir. 
Nemendur vinna verkefnin undir handleiðslu kennara en bera að öðru leyti ábyrgð á fram-
vindu þeirra gagnvart samstarfsfyrirtækjum. Verkefnum er skilað til kennara og samstarfs-
fyrirtækja í skýrsluformi í lok annarinnar auk þess skulu þau flutt í formi fyrirlestrar. 
Kennslan fer að hluta til fram í fyrirlestraformi og að hluta til í tölvustofu þar sem verkleg 
kennsla og æfingatímar fara fram. Gert verður ráð fyrir að nemendur vinni hluta af verkefna-
vinnunni í gegnum internetið og netkerfi skólans. 
Kennslugögn: 
Sigur í samkeppni eftir Boga Þór Siguroddsson. 
Ítarefni frá kennara. 

Menningarfræði 
V. bekkur : 
Markmið: 
Að nemendur: 
- þekki hugtök sem notuð eru í umræðu um bæði þjóðmenningu og alþjóðamenningu 
- öðlist skilning á menningarlegri margbreytni 
- þekki hugtök á borð við frelsi, lýðræði og sjálfstæði og geti beitt þeim 
- geri sér grein fyrir hugmyndum Vesturlandaþjóða um stjórnskipan og áhrif slíkra hug-

mynda 
- geri sér grein fyrir helstu þjóðareinkennum Íslendinga  
- þekki til menningarlegs margbreytileika í Vestur-Evrópu 
- þekki til þjóðfélagsþróunar í Austur-Evrópu frá stríðslokum til okkar daga 
- geri sér grein fyrir hvernig þjóðareinkenni birtast í ýmsum listgreinum 
- öðlist færni til að afla sér upplýsinga og nota fjölbreytta miðla í því skyni 
- sýni hæfni til sjálfstæðis og samstarfs 
Námslýsing: Fjallað verður um menningu og sérkenni þjóða. Kynnt verða hugtök, sem notuð 
eru í umræðu um menningu og mismun á þjóðmenningu og alþjóðamenningu, þannig að 
nemendur öðlist skilning á fjölbreytileika menningarinnar. Rædd verða hugtök eins og frelsi, 
lýðræði og sjálfstæði og fjallað um hvernig fólk í ólíkum menningarheimum getur haft mis-
munandi skilning og skoðanir á þessum hugtökum. Enn fremur hvaða áhrif ólíkar skoðanir 
hafa haft á stjórnunarhætti annars vegar á Vesturlöndum og hins vegar í Austur-Evrópu. 
Fjallað verður um þróun í Austur-Evrópu frá stríðslokum til okkar daga. Rædd verða tengsl 
menningar og samfélags.  
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Kennsla fer fram með fyrirlestrum, þar sem kennari kynnir efni og leggur út af námsefni, og 
notar til þess glærur, kort og myndbönd. Nemendur vinna námsefni áfram í umræðum í 
tímum, með verkefnavinnu, framsögu og æfingum. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og í 
hópum að einstökum verkefnum.  
Kennslugögn: Ragnheiður Kristjánsdóttir og Svavar Hrafn Svavarsson:  
Fornöldin í nútímanum. Um arfleifð forn-Grikkja og Rómverja,   
Nýja bókafélagið, Reykjavík 2000. 
Jóhann Hauksson: Kynþáttahyggja. Mál og menning, Reykjavík 1999.  
Kaj Hildingson: Austur-Evrópa. Mál og menning, Reykjavík 1994.  
Auk þess myndbönd, leskaflar og ljósrit frá kennara.  
VI. bekkur: 
Áfangamarkmið: 
Að nemendur: 
- auki þekkingu sína á þjóðum utan Evrópu og menningu þeirra 
- öðlist aukinn skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga 
- þekki til stjórnmálaþróunar í Bandaríkjunum á síðari hluta 20. aldar 
- þekki helstu ríki Rómönsku-Ameríku, stjórnskipun, menningu og þróun síðustu áratuga 
- öðlist þekkingu á Miðausturlöndum, sögu þeirra og menningu 
- geri sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta á mótun samfélagsins 
- öðlist aukna færni til að afla sér upplýsinga úr ólíkum miðlum, vinna úr þeim og skila til 

annarra 
- öðlist aukna hæfni til að setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík 

sjónarmið 
Námslýsing: Í þessum áfanga verður sérstaklega fjallað um þjóðir utan Evrópu og fjölbreyti-
leika menningar þeirra. Fjallað verður um menningu og þjóðfélag, annars vegar Norður-
Ameríku og hins vegar Rómönsku-Ameríku og hugmyndafræði þá sem býr að baki stjórnar-
háttum þeirra. Farið verður í Miðausturlönd, þjóðir og landaskipan og áhrif trúarbragða og 
hugmynda á samfélög og stjórnmál í þessum löndum í nútímanum. Fjallað verður um 
alþjóðavæðingu, menningarlega einhæfni og fjölbreytni, félagslegar aðstæður og reynt að 
greina hvernig þessir þættir móta samfélagið í dag og hugað að framtíðarþróun. Kennsla fer 
fram með fyrirlestrum kennara og í kjölfarið umræðum, hópvinnu, verkefnavinnu og fram-
sögum nemenda. Notast verður við fjölbreytt miðlunarform, bækur, greinar, myndbönd og 
internet.  
Kennslugögn: Ragnheiður Kristjánsdóttir og Svavar Hrafn Svavarsson:  
Fornöldin í nútímanum. Um arfleifð forn-Grikkja og Rómverja.   
Nýja bókafélagið, Reykjavík 2000. 
Jón Þ. Þór: Menningarheimar á miðöldum. Brot úr menningarsögu.  
Nýja bókafélagið, Reykjavík 2000. 
Jan Erik Wiik: Miðausturlönd. Mál og menning, Reykjavík 1993.  
Sigurður Hjartarson: Rómanska-Ameríka. Mál og menning, Reykjavík 1996. 
Auk þess leskaflar og ljósrit frá kennara.  
 
 
 
 

Saga 
IV. bekkur, mála- og viðskiptadeild: 
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Námslýsing: Upphaf byggðar á Norðurlöndum. Fundur Íslands. Landnámsöld. Upphaf 
alþingis. Kristnitaka og efling kirkjulegs valds. Siglingar og verslun. Valdasamruni á 12. öld. 
Innanlandsátök á 13. öld. Breytt stjórnskipan. Breyttur útflutningur og atvinnuhættir. Sigl-
ingar Englendinga og Þjóðverja til Íslands. Siðaskiptin og efling danska konungsvaldsins. 
Atvinnumál og þjóðhættir eftir siðaskipti. Réttarfar, einokunarverslun og galdrar á 16. og 17. 
öld. Einveldi Danakonungs 1660 – 1874. Sjálfstæðisbarátta og atvinnu- og þjóðháttabreyt-
ingar á 19. öld. Saga Íslands á 20. öld.  
Kennslugögn: Ólafur R. Einarsson: Frá landnámi til lútherstrúar. Þættir úr Íslandssögu 
fram til 1550. Eiríkur K. Björnsson og Hulda S. Sigtryggsdóttir: Stóridómur, einokun, 
galdrar og einveldi: Saga Íslands á 17. og 18. öld. Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson: 
Uppruni nútímans. Kennslubók í Íslandssögu eftir 1830. 
 
IV. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Farið yfir helstu þætti úr sögu fornaldar, miðalda og nýaldar fram til 1800, s.s. 
upphaf mannsins, upphaf siðmenningar í Austurlöndum, stjórnmálaþróun og menningu í 
Grikklandi. Fjallað um Rómverja og rómverska heimsveldið. Þættir úr sögu miðalda í Evrópu 
og á Íslandi: stofnun alþingis og kristnitöku, kaþólsku kirkjuna og innanlandsátök á 13. öld. 
Lok þjóðveldisins og breytingar á 14. öld. Helstu drættir árnýaldar: landafundir, siðaskiptin, 
einveldið, hagsaga og upplýsing. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til Upp-
lýsingar. 
 
V. bekkur, mála-, stærðfræði- og hagfræðideild: 
Námslýsing: Farið yfir helstu þætti úr sögu fornaldar, miðalda og nýaldar fram til 1800, s.s. 
upphaf mannsins, upphaf siðmenningar í Austurlöndum, stjórnmálaþróun og menningu í 
Grikklandi. Fjallað um Rómverja og rómverska heimsveldið. Evrópsk og íslensk miðaldasaga 
og helstu þættir í sögu árnýaldar nær og fjær, fjallað um endurreisnina, siðaskiptin, einveldið, 
hagsögu og upplýsinguna, sögu Bandaríkjanna, frönsku byltinguna, rómantíkina og iðnbylt-
inguna. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson og Jón I. Kjaran: Kennsluhefti í fornaldarsögu. Emblem 
o.fl.: Heimsbyggðin 1 – miðaldir (fjölrit) og Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðs-
son: Þættir úr sögu vestrænnar menningar. Nýöldin 1492 – 1848. 
VI. bekkur, mála-, stærðfræði- og hagfræðideild: 
Námslýsing: Farið yfir helstu atburði l9. og 20. aldar. Franska byltingin og Napóleónstíminn. 
Iðnbyltingin. Fjallað um sögu Ameríku og um Rússaveldi á 19. öld, sögu Evrópuríkjanna á 
19. öld, stjórnmálahugmyndir 19. aldar, heimsvaldastefnuna og Asíu og Afríku. Menningar-
þróun. Tímabil hins vopnaða friðar. Fyrri heimsstyrjöldin. Friðarsamningar í París 1919. 
Millistríðsárin: Uppgangur fasismans, rússneska byltingin, heimskreppan. Heimsstyrjöldin 
síðari. Tilurð Sameinuðu þjóðanna og upphaf og gangur Kalda stríðsins. Endalok nýlendu-
stefnunnar og uppskipti Austurlanda nær og saga þeirra á þessari öld. Skriflegar æfingar og 
verkefni reglulega. Einnig sýndar margar heimildamyndir frá sögu 20. aldarinnar. 
Kennslugögn: Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson: Þættir úr sögu vest-
rænnar menningar. Nýöldin 1492 – 1848 og S.A. Aastad o.fl.: Heimsbyggðin 2  (þýðing 
Sigurðar Ragnarssonar). Myndbandsefni um sögu 20. aldar er fyrirferðarmikið í 6. bekk.  
Stúdentspróf eru þreytt úr námsefni 5. og 6. bekkjar. 

Sálfræði 
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V. bekkur val: 
Markmið: Að veita innsýn í eðli og inntak fræðigreinarinnar sálfræði, fjallað er um rann-
sóknaraðferðir, vettvang, svið, kenningar og viðfangsefni. Að koma á framfæri helstu niður-
stöðum sálfræðinnar er varða skynjun, nám, minni, tilfinningatruflanir, streitu og stjórn á 
aðstæðum. Að auka skilning á mannlegum aðstæðum, bæði með áherslu á einstaklinga og 
hópa. Að nemendur geti skoðað málefni frá ýmsum sjónarhornum og temji sér gagnrýna 
hugsun. 
Námslýsing: Farið var í helstu hugmyndir sálfræðinnar um minni, nám og skilyrðingar 
(mótun hegðunar), reykingar (lífsvenjur), fælni, streitu, kvíða, svefn, lystarstol og lotugræðgi 
og álitamál („hvað er eðlilegur maður“). Lögð var áhersla á verkefnavinnu. Nemendur gerðu 
tvær tilraunir, eina könnun og einstaklingsverkefni, auk smærri tímaverkefna.  
Kennslugögn: Kafli 7 og 8 í Sálfræði I eftir Atkinson, Atkinson og Hilgard (1986). 
Greinasafn úr Sálfræðibókinni og tímaritunum Heilbrigðismálum og Geðvernd. 

Spænska 
IV. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Farið var yfir helstu grunnþætti málfræðinnar, þjálfaður var les- og hlustunar-
skilningur og nemendum kennt að tjá sig skriflega og munnlega, um sjálfa sig, fjölskyldu sína 
og sitt nánasta umhverfi. Einnig var lögð áhersla á að í náminu öðluðust nemendur þekkingu 
á spænskri menningu, sérstaklega með notkun myndbanda, hljóðsnældna, tölvudisklinga og 
Netsins. Lestextar voru byggðir á samtölum fólks. Talæfingar og skriflegar æfingar voru í 
kjölfar hvers kafla. Æfingar með orðabók til að auka orðaforða, lestrarbók var lögð til grund-
vallar. Kenndar voru fjórar kennslustundir í viku og vorpróf var skriflegt. 
Kennslugögn: Español sin fronteras 1, Lesbók, vinnubók og hljóðsnældur. Viaje al español 
myndband og Spanish, Living Language Multimedia, tölvudiskur. 
V. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Haldið var áfram öllum meginatriðum málfræðinnar. Lögð var aðaláhersla á 
samtalsæfingar og aukinn orðaforða. Nemendur öðluðust þokkalega leikni og þekkingu í að 
bjarga sér í spænskumælandi landi. Lestextar, talæfingar og skriflegar æfingar. Lokið var við 
Lesbók 1, síðan voru lesnar smásögur. Æfingar með orðabók til að auka orðaforða, ásamt 
málfræðiæfingum og talæfingum, með menningarlegu ívafi, smásögurnar lagðar til 
grundvallar. Horft var á myndbönd, hlustað var á tónlist og notaðir voru tölvudisklingar, 
sérstaklega til að æfa hlustun. Einnig voru unnin verkefni tengd þessu efni og lokaverkefni 
nemenda var að setja upp stuttan leikþátt sem tengdur var námsefni annarinnar.  
Kenndar voru fjórar kennslustundir í viku og vorpróf var skriflegt. 
Kennslugögn: Español sin fronteras 1, Lesbók, vinnubók og hljóðsnældur. Viaje al español 
myndband og Spanish, Living Language Multimedia, tölvudiskur. 
VI. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Lokið var við að fara yfir meginatriði spænskrar málfræði. Lögð var aukin 
áhersla á samtalsæfingar til að æfa hlustun og að auka orðaforða. Nemendur voru þjálfaðir í 
að tala saman í hóp, hver við annan og einnig voru þeir látnir flytja stuttan fyrirlestur og 
stuttan leikþátt á spænsku, fyrir aðra nemendur. Mikil áhersla var lögð á að nemendur öðluð-
ust þekkingu á þjóðháttum og menningu spænskumælandi þjóða. Til þess voru notaðar smá-
sögur, myndbönd, tónlist og einnig var leitað upplýsinga á Netinu. Í rituðu máli voru nem-
endur látnir skrifa verkefni úr léttum skáldsögum, blaðagreinum, bíómyndum og svo fram-
vegis. Kenndar voru fjórar kennslustundir í viku og stúdentspróf var munnlegt og skriflegt. 
Kennslugögn: Español sin fronteras 1I, lesbók og vinnubók, hljóðsnældur, myndbönd og 
tölvudiskar. 
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Stjórnmálafræði 
Markmið: Að kynna nemendum aðferðir og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar og efla þekk-
ingu þeirra á stjórnmálum. Að gera nemendur hæfari til að leggja sjálfstætt mat á stefnur og 
stjórnmálagjörðir og til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 
Helstu efnistök úr kennslubók: 

1. INNGANGUR 
a. kynning á stjórnmálafræðinni 
b. mikilvæg hugtök 
c. átakakenningar 
d. kenningar um lýðræði og vald 

2. HUGMYNDAFRÆÐI 
a. kynning á stjórnmálaheimspeki 
b. helstu stjórnmálastefnur 

3. STJÓRNMÁLAGREINING 
a. þróun íslenska stjórnkerfisins 

i.  stjórnkerfið  
ii.  Alþingi  
iii. flokkar og hagsmunasamtök 

b. íslenska valdakerfið 
 

Námslýsing: Fyrirlestrar og umræður nemenda gegna mikilvægu hlutverki. Til að svo megi 
vera verða nemendur að lesa og kynna sér námsefnið vel til að geta myndað sér skoðun og 
tekið virkan þátt í öllum umræðum. Einnig er æskilegt að nemendur fylgist vel með allri 
umræðu í fréttum, jafnt á innlendum sem erlendum vettvangi. Reynt er að fá fólk sem starfar 
við stjórnmál, s.s. þingmenn, ráðherra og fréttafólk, í heimsóknir til að fá sýn þeirra á fagið. 
Kennslugögn: Magnús Gíslason: Stjórnmálafræði fyrir framhaldsskóla. Gögn frá kennara. 
Vefslóðir.  

Stjórnun 
Markmið: Að nemendur: 
- kunni grunnhugtök og kenningar í stjórnun og að beita hugtökunum í mæltu og rituðu 

máli. 
Námslýsing: Farið er yfir grunnhugtök og kenningar í stjórnun. Útskýrt er hvernig þjóðfél-
agsbreytingar hafa gert það að verkum að menn leggja nú meiri áherslu á stjórnun en áður. 
Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda og kynna þeim ýmis verkefni sem 
þeir inna af hendi. Farið er í stjórnunarferlið, mismunandi gerðir stjórnskipulaga, setningu 
markmiða, áætlanagerð og upplýsingastreymi. Áhersla er lögð á að upplýsa nemendur um 
samspil stjórnunar og samstarfs og mikilvægi þess að starfsmenn séu ánægðir í sínu starfi. Til 
ráðstöfunar eru þrír tímar á viku. Þeir skiptast á milli fyrirlestra og stuttra verkefna, sem nem-
endur vinna og skila fyrir tilsettan tíma. Nemendur vinna einnig stórt verkefni þar sem þeir, í 
samráði við kennara, velja sér viðfangsefni innan ramma stjórnunar og skila skýrslu og flytja 
fyrirlestur um efnið. 
Kennslugögn: Management eftir Richard L. Daft. 

Stjörnufræði 
Námslýsing: Fjallað var m.a. um þróun heimsmyndar, sólkerfið, jörðina og tunglið, reiki-
stjörnurnar, smástirni, halastjörnur, loftsteina og sólina. Einnig var fjallað um hvernig sólir 
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myndast, þróast og hvernig þær enda æviskeið sitt (hvítir dvergar, nifteindastjörnur, 
svarthol). Vetrarbrautin okkar og aðrar vetrarbrautir. Stjörnuþokur. Virkar stjörnuþokur og 
dulstirni. Uppruni og gerð alheimsins. Einnig var fjallað stuttlega um rannsóknaraðferðir 
stjörnufræðinnar. 
Kennslugögn: Milli himins og jarðar eftir Vilhelm S. Sigmundsson, ásamt viðbótarefni frá 
kennara. 

Stærðfræði 
III. bekkur: 
Námslýsing: Rúmfræði: línur, horn, marghyrningar, frumsendan um samsíða línur, frum-
sendan um einshyrnda þríhyrninga, hornaföll, hringir tengdir þríhyrningi, ferilhorn. Prósentu- 
og vaxtareikningur, hlutföll og einingaskipti. Talnareikningur: talnamengi, almenn brot, 
forgangsröð aðgerða og brotabrot. Bókstafareikningur: liðun og þáttun, heil veldi og rætur, 
jöfnur af fyrsta stigi. Hnitareikningur: talnalínan, hnitakerfið, jafna beinnar línu. 
Kennslugögn: STÆ 103 og STÆ 203 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. 
 

IV. bekkur, máladeild: 
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, brotareikningur. 
Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og formerki margliða. Hnitarúm-
fræði: fleygbogar, hringferlar. Veldi: heil og brotin veldi, rætur, lograr. Deildun falla, könnun 
falla, ferlateikningar. 
Kennslugögn: STÆ 203 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. Stærð-
fræði 2SF eftir Erstad og Björnsgaard.  
 

IV. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, jöfnur af þriðja stigi, 
algildisjöfnur, brotareikningur. Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og 
formerki margliða. Hnitarúmfræði : fleygbogar, hringferlar. Veldi: heil og brotin veldi, rætur, 
lograr. Vigrar, innfeldi, einingarhringurinn, hornaföll, hornafallajöfnur, þríhyrningareikn-
ingar, almenn jafna línu, stikun línu, almenn jafna hrings, stikun hrings, skurðpunktar ferla.  
Kennslugögn: STÆ 203 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. STÆ 
373 eftir Svövu Þorsteinsdóttur og Jón Hafstein Jónsson. 
 

IV. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, jöfnur af þriðja og 
fjórða stigi, algildisjöfnur, brotareikningur. Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, 
núllstöðvar og formerki margliða. Hnitarúmfræði: fleygbogar og önnur keilusnið, gröf jafna 
og ójafna. Veldi: heil veldi og brotin veldi, rætur, lograr. Vigrar og hornaföll: vigrar, 
marghyrningareikningar, einingarhringurinn, hornaföll, umskriftir hornafalla, 
hornafallajöfnur og ójöfnur, almenn jafna línu, stikun línu, almenn jafna hrings, stikun hrings, 
skurðpunktar ferla. 
Kennslugögn: STÆ 203 og STÆ 303 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. 
 
 

V. bekkur, alþjóða- og máladeild: 
Námslýsing: Tíðnidreifing, myndræn framsetning talnasafna, miðsækni, mæling á dreifingu, 
staðalfrávik, talningarfræði, líkindi skilyrt og óskilyrt, tvíliðuformúlan , öryggismörk, 
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mengjafræði, margliður, diffrun falla, jafna snertils, ferlateikningar, heildun margliðufalla, 
flatarmál fundið með heildun. 
Kennslugögn: Tölfræði eftir Jón Þorvarðarson. Stærðfræði 2SF eftir Erstad og Björnsgaard.  
 

V. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Vísitölur, margliður, afleiður, algildisfallið, föll með skiptri fallstæðu, rannsókn 
falla, föll úr hagfræði, ferlateikningar, stofnföll, heildun, flatarmál fundið með heildun, 
mengjafræði. Tölfræði, meðaltal, miðgildi, fervik, staðalfrávik, einföld líkindi, talingarfræði, 
normaldreifingin, tvíliðudreifingin. 
Kennslugögn: Stærðfræði 2SF eftir Erstad og Björnsgaard. Tölfræði og líkindareikningur, 
fjölrit, eftir kennara skólans. 
 

V. bekkur, hagfræðideild: 
Námslýsing: Mengjafræði, rökfræði, varpanir og föll, veldisföll, algildisfallið, margliður, 
ræð föll, samsettar varpanir, markgildisreikningar, diffrun ræðra falla, reglur um diffrun, 
rannsókn falla, ferlateikningar, andhverfar varpanir, diffrun hornafalla, vísis- og 
lógaritmaföll, diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll, 
heildunaraðferðir. 
Kennslugögn: STÆ 303 og STÆ 403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. (eldri útg.) 
 

V. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Mengjafræði, rökfræði, varpanir og föll, veldisföll, algildisfallið, margliður, 
ræð föll, heiltölufallið, samsettar varpanir, markgildisreikningar, εδ-reikningar, diffrun ræðra 
falla, reglur um diffrun, rannsókn falla, ferlateikningar, andhverfar varpanir, diffrun horna-
falla, andhverfur hornafalla, vísis- og lógritmaföll diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, 
diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heildun, heildunaraðferðir, flatarmál fundið með heildun. 
Kennslugögn: STÆ 303 og STÆ 403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson (eldri útg.). 
 

VI. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Mismunaraðir, hlutfallaraðir, afleiður, afleiður falla með skiptri fallstæðu, 
afleiður samsettra falla, rannsókn falla, ferlateikningar, andhverf föll, afleiður andhverfra 
falla vísisföll, lógaritmar, heildun, flatarmál fundið með heildun, deildun hornafalla, mengi , 
mengjaaðgerðir, heildun, hlutheildum, liðun í stofnbrot. 
Kennslugögn: Stærðfræði 3SF eftir Erstad og Björnsgaard. Fjölrit um mengjafræði og 
heildun. 
 

VI. bekkur, hagfræðideild: 
Námslýsing: Flatarmál sem heildi, diffrun og heildun hornafalla, pólhnit, tvinntölur, diffur-
jöfnur af fyrsta og öðru stigi, tölulegar lausnir diffurjafna, þrívíð rúmfræði, hnitarúmfræði, 
fylkjareikningur, mismuna- og kvótarunur og –raðir, samantektir og umraðanir. 
Kennslugögn: STÆ 403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson (eldri 
útg.). Diffurjöfnur og fylki eftir Frey Þórarinsson. Hefti um þrívíða rúmfræði, runur og raðir 
og talningarfræði.  
 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Hagnýting heildunar, boglengd ferla, rúmmál og yfirborð snúða, tvinntölur, 
diffurjöfnur af fyrsta og öðru stigi, runur og raðir, þrepun, þrívíð rúmfræði, þrívíð hnitarúm-
fræði, kúluhornafræði, fylkjareikningur, yfirákvörðuð jöfnuhneppi, línulegar varpanir, tölu-
legar lausnir á diffurjöfnum, talningarfræði. 
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Kennslugögn: STÆ 503, STÆ 522 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson (eldri útg.). Diffurjöfnur og fylki, reikningsbók handa framhaldsskólum.eftir Frey 
Þórarinsson. Fjölrit um talningarfræði. 

Tölvubókhald 
IV. bekkur: 
Markmið: Að nemendur: 
Kynnist tölvufærðu bókhaldi og hvernig megi með vönduðum bókhaldshugbúnaði ná fram 
gríðarlegum tímasparnaði í færslu bókhaldsins. Enn fremur er nemandanum sýnt fram á 
hvernig hægt er að halda mun nákvæmara bókhald með notkun viðbótarkerfa, svo sem sölu- 
viðskipta-birgða- og lánardrottnakerfa. 
Námslýsing: Kennt er í formi 12 tíma námskeiða sem lýkur með prófi er gildir 10% af loka-
einkunn í bókfærslu. Viðskiptadeildabekkir fá hins vegar meiri tíma eða tvær kennslustundir 
á viku í 14 vikur. Kerfin, sem eru kynnt, eru fjárhagsbókhald, sölu- og viðskiptamannabók-
hald, birgða- og lánardrottnabókhald. Í fjárhagsbókhaldinu er farið í daglegar færslur, upp-
setningu bókhaldslykils, uppgjör VSK ásamt prentun og úrvinnslu upplýsinga. Í sölu- og 
viðskiptamannakerfinu er farið í uppsetningu viðskiptamanna, sölu til viðskiptamanna ásamt 
innborgunum. Úrvinnsla ýmissa upplýsinga er kynnt. Í birgða- og lánardrottnakerfinu er farið 
í innkaup vörutegunda frá lánardrottnum. Þá er farið í greiðslu til lánardrottna ásamt úr-
vinnslu upplýsinga hvað varðar lager o.fl. Þá er stuttlega farið í samtengingu kerfanna og 
hvernig færslur berast úr einu kerfi í annað. Í hefti 2 er til viðbótar teknir fyrir nýir erlendir 
lánardrottnar, erlendir gjaldmiðlar, gengistap/hagnaður, uppsetningu kennitalna og nánari 
úrvinnsla gagna. Þá er farið í sjálfvirka dráttarvaxtaútreikninga. 
Kennslugögn: Bókhaldshugbúnaðurinn, sem notaður er, nefnist Navision Financials. 
Kennsluefni er Navision Financials verkefnahefti 1 eftir Tómas Sölvason. Bekkir í 
viðskiptadeild taka til viðbótar verkefnahefti 2. 

Tölvunotkun og vélritun 

III. bekkur: 
1. Vélritun: Þjálfun í fingrasetningu, blindskrift og hraða á hnappaborði tölvu. Við 
kennsluna er notað vélritunarkennsluforritið Ritvélin 1 eftir Úlfar Erlingsson. Forritið 
inniheldur texta úr Kennslubókum í vélritun, 1. og 2. hefti eftir Þórunni H. Felixdóttur og 
Guðlaugu Freyju Löve. Byrjað er á grunnatriðum ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2000. 
Nemendur vinna verkefni með einföldum uppsetningum. Enn fremur er kenndar uppsetningar 
verslunarbréfa með notkun tilbúinna sniðmáta. Textar verslunarbréfanna eru teknir úr 
kennslubókinni Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju 
Árnadóttur. Hraðapróf eru tekin að jafnaði einu sinni í viku og er þá notað hraðaprófsforritið 
Sláttuvélin eftir Úlfar Erlingsson. Nemendur hafa einnig aðgang að hraðaprófsforriti þar sem 
þeir geta prófað sig og fylgst með framförum sínum.  
Talnaæfingar: Þjálfun í hraða og fingrasetningu á talnaskika tölvu. Til þeirra æfinga er 
notað forritið Summa, samið af Baldri Sveinssyni.  
Windows NT: Kennd eru undirstöðuatriði stýrikerfisins Windows NT. Nemendum kennt að 
umgangast net og netumhverfi.  
Excel: Kennd notkun taflna og vinnubóka í töflureikninum Microsoft Excel 2000.  
PowerPoint: Nemendum kennd gerð glærusýninga í PowerPoint 2000. 
Vefsíðugerð: Kennd eru undirstöðuatriði vefsíðugerðar með notkun FrontPage 2000. 
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Kennslugögn: Microsoft Excel 2000 eftir Baldur Sveinsson, Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu 
eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árnadóttur. Leiðbeiningar um notkun PowerPoint og 
FrontPage eftir kennara. 
 

IV. bekkur:  
Námslýsing: Kennd öll helstu undirstöðuatriði ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2000 fyrir 
Windows, þar með talin áherslumerki og númer, atriðisorðaskrá, blaðadálkar, dálkar, efnis-
yfirlit, flutningur texta, formbréf, hausar og fætur, jaðarlínur, leturlist, límmiðar, neðanmáls-
greinar og aftanmálsgreinar, notkun og gerð sniðmáta, númeraðar töflur, rammar, stærðfræði-
skjöl, teikningar, töflur, upphafsstafir felldir inn í texta. Meðal verkefna eru samningar, 
töflur, heimildaskrár, titilblöð og verslunarbréf eftir hefðbundnum uppsetningum og staðli, 
enn fremur atvinnuumsóknir, svar við atvinnuumsóknum, uppsettar auglýsingar, boðsbréf, 
sem nemendur semja sjálfir, og fleira. Hraðapróf eru tekin a.m.k. tvisvar í mánuði og þá 
notað hraðaprófsforritið Sláttuvélin eftir Úlfar Erlingsson. Rifjuð upp kunnátta í Excel og 
bætt við nokkrum æfingum um núvirði, lausnir með notkun Goal Seek, teikning jafna í 
hnitakerfi, finna bestu línur og aðra aðfallsferla, nokkur atriði úr tölfræði, fundin ýmis vegin 
meðaltöl, notkun "Subtotal" við flokkun. Enn fremur kennd notkun fallanna Match(), Rank(), 
Countif() og Sumif(). Rifjuð upp og bætt við notkun gagnagrunnsins, Microsoft Access 2000. 
Kennslugögn: Ritverk, verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árna-
dóttur, 7. útg. 1997, Word 2000 handbókin, útg. 1999, eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Svein 
Baldursson, Microsoft Excel 2000, eftir Baldur Sveinsson, Microsoft Access 2000 eftir 
Baldur Sveinsson og Þórð Hauksson. 
 
Forritun 
V. bekkur stærðfræðideild: 
Námslýsing: Forritun í Java, þar sem nemendur kynnast helstu skipunum forritunarmála eins 
og skilyrðissetningum, lykkjum og að skilgreina og nota föll. Einnig er farið í hvað er breyta, 
hvernig gildistaka fer fram, forgangur virkja og strengjavinnsla.  
 

VI. bekkur stærðfræðideild, val. 
Námslýsing: Kennd vefforritun í ýmsum forritunarmálum. Mörg verkefni gerð. Námsefni 
eftir kennarann. 
 

VI. bekkur, val. 
Námslýsing: Kennd undirstöðuatriði í forritun með notkun forritunarmálanna, True Basic og 
Visual Basic. Námsefni eftir kennarann. 

Upplýsingafræði 
V. bekkur, viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur: 
- Fái yfirlit yfir lagaleg, siðferðileg og félagsleg atriði um söfnun, geymslu og miðlun upp-

lýsinga 
- kynnist helstu tegundum upplýsingasafna (bókasafn, gagnabanka, o.fl.) 
- fái þjálfun í að afla upplýsinga 
- fái þjálfun í að meta gildi upplýsinga 
- fái þjálfun í notkun tölvuforrita við úrvinnslu og framsetningu á upplýsingum. 
Námslýsing: Upplýsingaöflun. 
- Tölvupóstur notaður til að miðla upplýsingum. 
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- Internetið kynnt. Farið er í helstu þætti vefsins, nokkrar leitarsíður kynntar og sýnt hvernig 
hátta skuli leit á Netinu. 

- Nemendur kynnast nokkrum gagnasöfnum á Netinu og á geisladiskum. 
- Nemendur kynnast mismunandi bókasöfnum; almennings-, skóla- og sérfræðibókasöfnum, 

hvaða upplýsingar standa til boða og hvernig skráningarkerfið er uppbyggt. 
- Nemendur kynnast ýmsum handbókum og alfræðiritum við heimildaleit. 
- Hagnýting upplýsinga kynnt, þ.e. hvernig á að nýta sér upplýsingar. 
- Fjallað er um mat á gildi upplýsinga, s.s. notagildi, sannleiksgildi o.fl. 
Upplýsingasiðfræði. 
- Reglur um skráningu gagna (tölvulög, tölvunefnd) skoðaðar. 
- Nemendur kynnast siðfræði á Netinu. 
- Rætt er um ritfrelsi, prentfrelsi, tjáningarfrelsi og dóma. 
Upplýsingavinnsla–gögn tekin inn í eða flutt á milli forrita. 
- Töflureiknir, t.d. Excel, notaður til að vinna úr tölulegum upplýsingum, s.s. fjármálaaðgerð-

um og tölfræði- og líkindaaðgerðum. 
- Gagnagrunnsforrit, t.d. Access. Hvernig hægt er að nota gagnagrunna til að halda utan um 

gögn. 
- Vefsíður. Gögn sótt af vefsíðum og sett inn í ofangreind forrit til frekari vinnslu eða 

geymslu. 
Framsetning upplýsinga. 
- Ítarlega farið í vefsíðugerð. 
- Powerpoint framsetningarforritið kynnt og notað við að flytja fyrirlestra. 
- Word ritvinnsla notuð til að setja fram upplýsingar á snyrtilegan hátt, t.d. í ársskýrslum. 
- Útgáfuforrit, t.d. Publisher, notað til að útbúa bæklinga, auglýsingar, nafnspjöld o.fl. 

Þýska 
III. bekkur: 
Námslýsing: Farið yfir 8 kafla lesbókar og vinnubókar, auk þess teknar fyrir þrjár smásögur 
á fjölritum: Stadtmaus und Feldmaus, Frische Fische og Toto. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig, Mál og menning, endurbætt útgáfa, lesbók og vinnubók. 
Þýska fyrir þig. Málfræði, Mál og menning, endurbætt útgáfa. Orðabók: Þýsk – íslensk eftir 
Steinar Matthíasson. 
 

IV. bekkur: 
Námslýsing: Farið er yfir kafla 7, 8, 9, 10 og 11 og sömu kaflar unnir í æfingabók. Hljóð-
snældur eru einnig notaðar fyrir sömu kafla. Í Deutsche Märchen und Sagen eru lesin 5-6 
ævintýri og verkefni unnin úr þeim. Lesnar eru tvær hraðlestrarbækur Oktoberfest og Einer 
singt falsch og verkefni unnin í tengslum við þær. 
Kennslugögn: Themen neu I og II, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch I og 
II og Arbeitsbuch I og II. Max Hueber Verlag. Deutsche Märchen und Sagen, eftir Rosemarie 
Griesbach. Oktoberfest og Einer singt falsch, Langenscheidt Verlag. Hraðlestrarbækur. Þýska 
fyrir þig. Málfræði. Orðabók. Þýsk – íslensk eftir Steinar Matthíasson. 
 

V. bekkur: 
Námslýsing: Farið er yfir valda þætti úr 13., 14. og 15. kafla í Themen neu II, Kursbuch og 
Arbeitsbuch. Í Deutsche Märchen und Sagen er haldið áfram og lesin 8-9 ævintýri og 
verkefni gerð skriflega og munnlega úr þeim. Drei Männer im Schnee er hraðlesin, verkefni 
unnin og sýnt myndband. Island, Land und Leute, orðaforði þjálfaður munnlega og skriflega. 
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Kennslugögn: Themen neu I Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch I og 
Arbeitsbuch II Max Hueber Verlag. Deutsche Märchen und Sagen, eftir Rosemarie 
Griesbach. Drei Männer im Schnee, eftir Erich Kästner. Hraðlestrarbók. Island, Land und 
Leute, fjölrit frá kennurum. Þýska fyrir þig. Málfræði. Orðabók. Þýsk - þýsk. 
 

VI. bekkur: 
Námslýsing: Lesnar eru 6 sögur í smásagnaheftinu og verkefni unnin úr þeim. Das Aus-
tauschkind hraðlesin og nemendur vinna hópverkefni sem þeir skila skriflega. Er hieß Jan 
hraðlesin og nemendur vinna hópverkefni og flytja munnlega. Nemendur lesa valdar greinar 
úr dagblöðum og tímaritum og segja frá. Tölvuverkefni: Borgarferð. Nemendur heimsækja 
borg á þýskumælandi svæði og skrifa ferðalýsingu á þýsku. 
Kennslugögn: Smásagnahefti fyrir 6. bekk (fjölrit). Das Austauschkind, eftir Christine 
Nöstlinger. Er hieß Jan, eftir Irina Korschunow. Þýsk dagblöð og tímarit. Þýska fyrir þig. 
Málfræði. Orðabók. Þýsk - þýsk. 
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Verslunarpróf 
Bókfærsla, 4. bekkur 

Tölvubókhaldi er þegar lokið og gildir það 15% af heildarprófinu. 
ALLAR GREIÐSLUR FARA Í GEGNUM BANKA / VSK ER 25% 
Dagbók 35%  
 

Texti: Upphæð: Debet: Kredit: Upphæð: 

1. Við gefum út og seljum útdráttar-
skuldabréf. Heildarfjárhæðin er 
2.000.000. Bréfin eru 100. Öll bréfin eru 
seld á genginu 0,92 og er andvirðið lagt í 
banka. Lánið er til 10 ára með tveimur 
gjalddögum á ári. Bréfin bera 16% vexti 
p.a. á vaxtamiðum. 

    

2. Opnum ábyrgð vegna innflutnings á 
”Skoðunum” frá Frakklandi fyrir 25.000 
evrur. Gengið á evrunni er 90 kr. Við 
greiðum 30% inn á ábyrgðina með tékka. 

    

3. Seljum bifreið fyrir kr. 1.000.000 með 
vsk. innif. Upphaflegt kaupverð bílsins 
var 1.500.000 (án vsk.). Hann hefur 
verið afskrifaður óbeint um 40% alls.  
Kaupandinn yfirtekur veðskuld sem 
hvílir á bílnum að upphæð kr. 300.000 
ásamt 12% áföllnum óbókuðum vöxtum 
í 3 mán. Afgangurinn er greiddur með 
peningum. 

    

4. Kaupum hlutabréf í Skoðanafrelsi hf á 
genginu 2,30. Nafnverð bréfanna er 
500.000 kr. Bréfunum fylgir 12% 
áfallinn arður sem einnig er greitt fyrir. 

    

5. Greiðum flutningsgjald kr. 100.000, vátr. 
kr. 20.000, uppskipun kr. 12.500 með 
vsk. og heimakstur kr. 11.250 með vsk. 
inniföldum. 

    

6. Gerum upp ábyrgð vegna helmings af  
”Skoðunum” í færslu 2. Gengið á 
evrunni er nú 83 kr. Bankakostn. er 1%. 

    

7. Seljum ótollað helminginn af vörunum 
úr færslu 6 gegn verðtryggðu skuldabréfi 
með 30% álagningu og vsk.  

    

8. Greiðum 20% toll + vsk. af restinni af 
vörunum úr færslu 6. Tollgengi evrunnar 
er 88 kr. 
(Sjá einnig 7) 

    

9. Seljum vörurnar sem við leystum úr tolli 
með 55% álagningu + vsk. Staðgreitt. 

    

10 
Bóka skal fyrsta útdrátt og vexti af 
skuldabréfunum úr færslu 1. Við 
greiðum eigendum tveggja bréfa sín bréf 
og vexti. (Aðrar greiðslur eiga sér ekki 
stað). 

    

 
Reikningsjöfnuður 40%:  Athugasemdir: 
1. Óbókaður er tékki að upphæð kr. 16.000 sem var greiðsla til lífeyrirsjóðsins. Á lífeyris-sjóðsreikninginn 

hafa verið bókaðar greiðslur til lífeyrissjóðsins og í kredit 4% framlag starfsmanna. Launin koma fram á 
launareikningi. Óbókað er framlag fyrirtækisins til líf-eyrissjóðsins, en það er 6% af launum. 
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2. Á vélareikningi eru tvær vélar. Vél A er að stofnverði í byrjun árs kr. 450.000 en hún hafði í ársbyrjun 
verið afskrifuð um 72%. Hún var seld á árinu og var söluverðið með vsk. inniföldum bókfært á sérstakan 
reikning (seld vél). Vegna verðbólgu skal endurmat vera 5%. Afskriftir 12% með sama hætti og áður, en 
selda vélin á að hverfa úr bókhaldinu. 

3. Veðskuldin er verðtryggð. Hún var færð upp þann 1. sept. sl. en þá stóð vísitalan í 425 stigum. Vísitalan nú 
um áramótin eru 440 stig. Skuldin ber 6% p.a. vexti, og skal nú færa upp áfallna vexti. 

4. Skuldunautur, sem skuldaði okkur kr. 32.000 vegna vörukaupa, var afskrifaður óbeint við síðustu 
reikningsskil. Nú fyrir skömmu bárust úr þrotabúi hans peningagreiðsla kr. 20.000. Var þetta 
fullnaðargreiðsla, og er hún óbókuð.  Aðra skuldunauta skal afskrifa óbeint um 13.500 kr.  

5. Erlendir lánardrottnar eru bókaðir í evrum á genginu 92,00. Við höfum nú fengið afslátt að upphæð 300 
evrur sem er óbókað. Gengi evrunnar er nú 83,00. 

6. Endurmetið kaupverð bifreiðarinnar í byrjun árs 2001 var kr. 900.000. Endurmatsstuðull er 1,05. Afskrift 
18%. 

7. Á reikningnum rekstur bifreiðar er m.a. bókuð greiðsla á tryggingu kr. 45.000 fyrir tímabilið 01.05. 2001 til 
30.04. 2002. 

8. Skuldabréfið var keypt þann 01.07. 2001 á genginu 0,84 og er til fimm ára. Vextir eru 8% p.a. 
9. Hlutafé fyrirtækisins er aukið um 20% með útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Þá var ákveðið af aðalfundi að 

greiða 5% arð (reiknist af gamla hlutafénu). Arðurinn kemur til greiðslu í febrúar 2002. 
10. Vörubirgðir eru kr. 488.750 með 25% vsk. inniföldum. 
11. Færa skal innskatt og útskatt á uppgjörsreikning virðisaukaskatts. 

Nr Reikningar: Mismunur 31.12.01: Millifærslur: Efnahr. 31.12.01: Rekstrarr. 2001: Eigið fé: 

1. Bankareikningur 855.500          
2. Vörukaupareikn. 689.000          
3. Vörusölureikn.  969.000         
4. Skuldunautar 93.500          
5. Fyrning skuldun.  40.000         
6. Erl. lánardrottnar  294.400         

7. Birgðareikningur 111.000          
8. Vinnulaunareikn. 240.000          
9. Lífeyrissjóðsreikn.  8.600         
10 Vélareikningur 600.000          
11 Fyrningar véla  360.000         

12 Vaxtagjaldareikn. 55.900          
13 Kostnaðarreikn. 99.900          
14 Bifreiðareikn. 650.000          
15 Rekstur bifreiðar 109.000          
16 Innskattsreikn. 190.000          
17 Útskattsreikn.  242.500         

18 Seld vél  162.500         
19 Veðskuldareikn.  435.625         

20 Tapaðar skuldir 32.000          

21 Skuldabréf 500.000          
22 Afföll skuldabréf  80.000         
23 Afsláttartekjur  25.000         
24 Endurmatsreikn.  400.000         

25 Hlutafjárreikn.  900.000         
26 Óráðst. eigið fé  308.175         

  4.225.800 4.225.800         

 Hagnaður / halli fluttur á eigið fé:       
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T - Reikningsverkefni 10%:  Ath:  Enginn vsk. í þessu verkefni. 
Þotuliðið hf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í hraðkennslu fyrir úrvalsnemendur. Undanfarin ár 
hefur reksturinn ekki gengið sem skyldi og því komið upp ósætti milli eigendanna þeirra 
Ásgeirs, Hauks og Eyglóar. Ásgeir og Haukur ætla að hætta en Eygló ætlar að taka upp 
samvinnu við Val og stofna hlutafélagið Afreksmenn hf. 
 

Efnahagsreikningur Þotuliðsins hf. þann 01.01. 2002 var eins og sýnt er hér fyrir neðan. 
 

Efnahagsreikningur 01.01. 2002 
Bankainnistæða 100.000  Lánardrottnar   800.000 
Skuldunautar  320.000  Ógreidd laun   400.000 
Víxileignir  330.000  Veðskuld   800.000 
Hlutabréf í KA 840.000  Höfuðstóll Ásgeirs  240.000 
Bílar   550.000  Höfuðstóll Hauks  160.000 
Tölvur   660.000  Höfuðstóll Eyglóar  400.000 
           2.800.000              2.800.000 
 

Áður en Afreksmenn hf. er stofnað þarf að taka tillit til eftirfarandi: 
1. Einn skuldunautur, sem skuldar okkur kr. 100.000, er gjaldþrota. Við fáum nú greitt kr. 

20.000 úr þrotabúinu. 
2. Ásgeir yfirtekur víxileignirnar á genginu 0,70. 
3. Hlutabréfin í KA eru bókuð á genginu 2,0. Gengið eru nú 2,35. 
4. Bílarnir eru seldir gegn staðgreiðslu fyrir kr. 500.000, en af því verði tók bílasalinn 5% 

sölulaun. 
5. Tölvurnar skulu afskrifast um 30%. 
6. Á veðskuldina hafa fallið vextir kr. 40.000. 
7. Ásgeir yfirtekur kr. 200.000 af ógreiddu laununum. 
8. Haukur yfirtekur restina af skuldunautum á genginu 0,75. 
9. Viðskiptavild Þotuliðsins er metin á kr. 190.000 og skal hún ekki koma fram á stofnefna-

hagsreikningi Afreksmanna hf.  
10. Niðurstöður endurmatsins skulu færast á höfuðstólsreikningana í hlutföllum við eignahlut 

01.01. Eftir þessar leiðréttingar er hlutafélagið Afreksmenn stofnað með hlutafé að upp-
hæð kr. 900.000. 

11. Eygló fær bréf að nafnverði kr. 350.000 fyrir sinn hlut í Þotuliðinu. 
12. Valur fær bréf að nafnverði kr. 300.000, metið á genginu 1,20. Hann staðgreiðir bréfin. 
13. Restin af hlutafénu er seld á markaði á genginu 1,30 gegn staðgreiðslu. 
14. Mismunur á höfuðstólum Ásgeirs og Hauks er gerður upp með peningum. 

Danska 
I. Lytteforståelse (15%) 
Sæt √ ved det rigtige svar eller svar på spørgsmålene på islandsk: 

1. Flere indvandrere i gymnasiet 
a. Hvor stor har stigningen i antal tosprogede elever på ungdomsuddannelserne været i 

de sidste 5 år? ___ 
b. Lektor Seeberg siger at 

 tyrkiske indvandrere er blevet bedre til dansk end før 
 tyrkiske indvandrerkvinder er blevet mere positive 
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 tyrkiske indvandrerkvinder har svært ved at vælge en uddannelse 
 tyrkiske indvandrerkvinder gerne vil få en uddannelse 

c. Hvad vil myndighederne gøre for at forbedre indvandrernes sprogkundskaber? 
2. Unge går ind for globalisering 

a. Hvor mange procent af unge er positive over for verdenen som ét marked _____ og 
hvor mange procent af dem regner med at arbejde i et multinationalt firma _____? 

b. Sæt X ved det rigtige (flere end et kryds): 
 Mange unge 

 mener at USA kunne være nået endu længere i globaliseringen 
 anser USA for at være det land som har flest fremtidsmuligheder 
 mener at kun eliten har rigtig gode fremtidsmuligheder i USA 
 handelsstuderende er mere interesserede i globalisering end andre 
 mener at globaliseringen hovedsagelig skal være kulturel 

c. Nævn tre områder som de unge især mener at globaliseringen foregår på. 
3.  Unge afskediges før ældre 

a. Undersøgelsen om afskedigelsesmønstret bygger på analyse af 
 fire private firmaer som skulle fyre mange medarbejdere 
 firmaer inden for den private og den offentlige sektor 
 firmaer som bevarer myten om ældre medarbejdere 
 offentlige firmaer som analyserer arbejdsgiverne 

b. Grunden til at arbejdsgiverne helst fyrer de unge medarbejdere er 
 at de lettere får et job et andet sted 
 at de unge er mere ustabile og dovne  
 at de unge er for livlige på arbejdspladsen 
 at de unge ikke har erfaring nok 

c.  Hvad er grunden til at arbejdsgiverne helst vil beholde deres ældre medarbejdere? 
4. Let af finde en lejebolig i Malmø 

a. Det siges at 
 det er svært men billigt at få en bolig i København 
 man kan få en billig bolig i København på det sorte marked 
 det sorte boligmarked i København ikke fungerer 
 at det er håbløst at finde en bolig i København til en rimelig pris 

b. Hvad koster en luksuslejlighed i Malmø ___ og hvad er der inkluderet i prisen? 
c. Hvordan kommer man til og fra arbejde hvis man bor i Malmø og arbejder i 

København? 
5. Dansk på 14 dage 

a. Da Bodola flyttede til Danmark 
 fik han arbejde med det samme 
 svarede han på ialt 14 annoncer  
 var han sikker på at han straks ville få et job 
 var han virkelig stolt af sin nationalitet 

b. Bodola tog et job i Frankrig, fordi han 
 fik et godt jobtilbud som han ikke kunne sige nej til 
 ikke kunne få noget job som farmaceut i Danmark 
 havde et dårligt forhold til sin kæreste 
 syntes det var mere spændende at arbejde i Frankrig 

c. Hvordan kom Bodola i gang med at lære dansk? 
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II Tekstforståelse (50%) 
A Udfyldningsopgave (10%) 
Indsæt 10 af ordene i rammen i hullerne i teksten her nedenfor  

accepteret  ansøgning arbejdsplads betragter 
debatterne deprimerende fokuseret henvisning  
husker integreret majoritet minoritet  
omtalen praktikplads skuer  tid  
time tjene undertrykt undervurderet 

„Hvornår bliver jeg dansker?“ 
spørger 22-årige Meena Hussain, der læser biologi på universitetet og lever lykkeligt i et arrangeret 
ægteskab. Meena var uddannet laborant før hun begyndte på sit universitetsstudium. Det tog Meena 
længere ____ end sine danske klassekammerater at finde både en ______ og senere et arbejde som 
laborant. „Hvis en dansk chef ser en ______ fra en muslimsk kvinde, som er gift, så tænker han: Hun 
er _____, tilsløret, og har en masse børn, så hun har en masse fravær.“ Meena ved ikke, hvilken 
beskrivelse hun vil bruge om sig selv: indvandrer, andengenerations-indvandrer eller etnisk _____. 
„Min mand og jeg har grinet meget af, at hvis jeg er andengenerations-indvandrer, og han er første-
generations-indvandrer, så bliver vores barn halvandengenerations-indvandrer. Men helt alvorligt, så 
______ jeg mig selv som dansker med pakistanske rødder. Jeg tænker ikke på, at jeg ikke er dansker. 
Kun, når ________ kører i medierne. Jeg kan godt blive lidt arrig. Det er altid de dårlige ting, der 
bliver ______ på. Jeg håber ikke, vores børn kommer til at lide under det.“ „Jeg bliver aldrig ______ 
som dansker, det tror jeg ikke. Hvor sætter man grænsen? Hvornår er jeg ikke anderledes mere? Min 
mand arbejder som læge, han taler dansk og tjener penge. Er han så _____ nok? Det der med inte-
grationskrav er en skrue uden ende. Hvordan skal jeg gøre en større indsats, end jeg allerede gør?“ 

B Læs den medfølgende tekst, Weekend på vulkaner, grundigt. 
Svar så på spørgsmålene på islandsk eller sæt √ ved den påstand der ifølge teksten er rigtig 
(30%). 
1.  Hvorfor skal man tage til Island? 
2. Når man går i byen i Island (flere end et kryds) 

 kommer kun de smukkeste ind på Rex Bar 
 tager man gerne sit smarteste tøj på 
 fortryder islændingene hvordan de tilbragte natten  
 træffer man kun unge mennesker 
 danser man gerne folkedans og latin-amerikanske danse 
 hen på morgenen er mange blevet sultne 
 har folk det glimrende til trods for drikkeriet 

3. Hvordan beskrives Reykjavik?  
4. Hvilke tre ting er specielle ved Thingvellir? 
5. Hvorfor gjorde de som guiden på gletcheren sagde? (2 ting) 
6. Hvordan kom de ned af gletcheren? 
7. Journalisten sagde at 

 hun havde fået nok efter tre dage i Island 
 hun blev forelsket i en ung islænding 
 hun fik så megen kraft fra naturen 
 hun fik oplevet meget under sit besøg 

8. Hvordan havde danskerne det efter rideturen? 
9. Danskerne 

 blev trætte af at sjaske gennem de islandske floder 
 syntes at intet kan komme på højde med cafélivet 
 syntes at en ridetur var mindst lige så meget værd som et godt job 
 syntes at noget af det dejligste var at læne sig tilbage i en god stol 
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10. Turen til Island  
 var sjov men området for lille 
 var den bedste oplevelse hun har haft 
 var strålende, men alt for kort  
 var strålende, men ret besværlig 

C Oversættelse 10% 
Antallet af kvindelige chefer i både det offentlige og det private erhvervsliv er stigende. 
En undersøgelse viser, at det er steget med syv procent siden januar 2001.  
I de store byer indtages chefkontorerne oftere af en kvinde end i provinsen. I København 
udgør kvinderne næsten en fjerdedel af cheferne. Mændene sætter sig dog stadig i de 
fleste chefstole, men især blandt de unge haler kvinderne ind. 
Konsulent Lisbet Berning fortæller at de kvinder som tager på lederkurser, især er 
interesserede i kurser om bløde værdier som f.eks. personaleledelse, hvor mændene mere 
tager kurser i økonomi og markedsanalyse. 

III Skriftligt (20%) 
Vælg ét af følgende emner og skriv ca. 250 ord om det på det medfølgende, linjerede ark: 
- Mine muligheder på det globale arbejdsmarked 
- De unge i dag er ikke til at stole på – med eller imod 
- Hvad skal der til for at man som udlænding bliver accepteret som islænding 

Weekend på vulkaner 
Glem Paris, London og New York. Tag til Island og indtag en suveræn cocktail af ekstrem natur, 
gletcher-ture på snescooter, vilde rideture på islandske heste, skøn mad og svimlende smukt nordlys. 
Og ikke at forglemme – her er mulighed for den sjoveste tur i byen, du nogensinde har haft. 

 
En aften i byen i 
Reykjavik er 
uforglemmelig: Jeg har 
ganske enkelt aldrig 
oplevet en by med så 
megen gang i som 
Islands hovedstad. 

Turen begynder ved 23-
tiden med et par 
velvoksne øl på Rex-
Bar – og så går det 
derudad natten lang 
med masser af dans og 
drinks, mens smukke 
islændinge i tjekket tøj 
trykker den af. Kl. 6 om 
morgenen er byens 
gader stadig fyldt med 
mennesker, der slet ikke 
ligner nogen på vej 
hjem, tværtimod 
udstråler alle en 
uudslukkelig glæde og 
energi, parate til at tage 
hul på en ny dags 
oplevelser og 
tilsyneladende uden den 

fjerneste bondeanger 
eller tømmermænd. 

Med samme energi som 
de evigt pumpende 
gejsere på øen fester de 
brave folk nat efter nat – 
torsdag, fredag, lørdag . 

Om du er 20 eller 60 
betyder ingenting, for 
her morer man sig på 
kryds og tværs, alle 
danser med alle. 

Ved 6-tiden begynder 
maverne at knurre, og vi 
forlader dansestederne 
for at valfarte til 
pølsevognene.  

Alt foregår omkring 
Laugavegur, Reykjaviks 
livlige handelsgade i det 
pittoreske centrum. 
Området kan overskues 
ret hurtigt. 

I dagtimerne kan man 
så beundre Reykjavik, 
som ligger smukt 

omgivet af vand og 
sneklædte bjerge med 
huse, der spræller af 
muntre farver på både 
tage og facader. 

Måske er det luften? 
Mine klodsede 
vandrestøvler snøres 
forsvarligt. Skijakken 
lynes op, og rygsækken 
fyldes med kamera, 
varm ekstrasweater og 
en termokande med 
varm te. 

Således klar til at 
indtage Island i jeep 
gennem det forunderlige 
og forrevne 
lavalandskab, på 
snescooter, på 
hesteryg. Klar til med 
barnlig begejstring at 
modtage suset fra 
Islands hæmningsløse 
vildskab.  

Med jeepen bumper vi i 
god fart mod Den 
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gyldne Circel og Islands 
smukkeste vandfald 
Gullfoss. Vi ser 
Thingvellir, der byder på 
grønne sletter og det 
ældste landsting fra 930 
og her afslører revner 
og kløfter at Island 
trækkes to cm fra 
hinanden hvert år. I 
Geyser oplever vi den 
kogende, spruttende og 
svovldunstende geyser 
Strokkur, der sprutter 
med 30 meter op i luften 
hvert 5. minut og er 
omgivet af en masse 
små ophedede 
babygejsere. 

Vi sættes af ved foden 
af Islands næststørste 
isbræ på 950 
kvadratkilometer. På 
med hjelmen og i bund 
med gas-håndtaget på 
snescooteren. 
Veldisciplinerede som vi 
er, holder vi os dog i en 
række bag ved guiden – 
særlig efter at han har 
udpeget de 
skræmmende 
gletscherspalter i den 
lava-spættede is. 
Trangen til at overhale 

køles noget. Vi stopper 
langt inde på bræen ved 
en sø og "kælker" be-
gejstrede på rumpen 
ned af den stejle skrænt 
til vandet.  

Efter en lang dag fuld af 
storslåede 
naturoplevelser stopper 
vi i den lille by 
Stokkseyri ved 
restauranten "Við 
Fjöruborðið" for at spise 
smørstegte, 
friskfangede 
jomfruhummere. Vi 
spiser, til vi er ved at 
revne.  

På turen tilbage til 
Reykjavik stopper vi op 
og beundrer det 
dansende, flammende 
nordlys på himlen. 

Har du fået nok? 
Næste morgen kalder 
oplevelserne igen. Vi 
har tre dage og kan slet 
ikke få nok. 
Forelskelsen i Island 
brager frem med 
umådelig kraft. 

Der findes 80.000 
islandske heste på 
Island, og de lægger 

gerne ryg til turister. 
Efter tre timers galop 
kan man sagtens 
mærke sine inderlår.  

Hvem siger, at et godt 
job, en skøn bil og et 
pulserende caféliv er 
blandt tilværelsens 
højdepunkter? Jeg vil 
straks tilføje en 
eftermiddag på hesteryg 
som udpræget 
livskvalitet. I en god, 
tilbagelænet galop ud 
over stepperne, 
sjaskende gennem 
brusende floder – det er 
et absolut højdepunkt. 

Efter en festlig nat i 
byen går turen til den 
berømte Blå Lagune, 
der ligger på vejen fra 
Reykjavik til lufthavnen. 
På bare fire timer er jeg 
hjemme igen, fyldt af en 
ny, stærk, indre ro. 
Hverdagen kan bare 
komme an. 

For aldrig har jeg 
oplevet så meget på så 
kort tid og på så 
begrænset et områd 

Enska 
A 60% 
Translate the underlined words into good Icelandic. Remember that your translation 
must fit the context of each sentence: 
1 In the 1920’s Philips decided to protect its innovations in X-ray radiation with patents. 
2 Most decision makers make the choice early in the interview and spend the rest of the 

time rationalizing their choice. 
3 I’ve mastered the computerised accounts now. 
4 A widow for 53 years, Calment recalls selling canvas as a teenager to Vincent Van Gogh 

when he lived in Arles. 
5 School officials said they were aware he was being ostracized. 
6 The report was published by the Oxford University Press and prepared by scientists and 

epidemiologists. 

Explain / Paraphrase the underlined words or phrases in English (according to 
context): 

7 Cognex offers college students internships. 
8 The post brings invoices from suppliers. 
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9 With HOBS you can access up-to-the-minute information on all your foreign currency 
and credit card accounts. 

10 Familiarise yourself with the basics of social etiquette. 
11 While there have been many claims of tea’s therapeutic properties, doctors in several 

centres are for the first time attempting to prove a specific effect. 
12 The existence of her diary became known when part of it was published last June in 

photocopy version by the municipal authorities in Sarajevo. 
13 The rush toward “zero tolerance” expulsion policies is a reflection of the nation-wide 

clamor for harsher penalties against crime. 
14 ‘People should begin to think about drinking their tea neat.’ 
15 Those who support mandatory expulsion say the nature and scope of violence in and 

around schools have left them with no other choice. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word/phrase/abbreviation: 

16 With the pace of change accelerating in markets and technology, companies want to 
know how an executive will perform. 

 becoming difficult 
 becoming manageable 
 getting worse 
 growing faster 
 growing slower 

17 Stock turnover is rapid, and the company’s smallness gives it flexibility. 
 products are sold and replaced fast 
 profit increases every year 
 shares often change ownership 
 use of space is very efficient 
 working capital is low 

18 Managers from this country are innovative, optimistic and determined. 
 hard working 
 highly educated 
 known for being loyal 
 open to new ideas 
 very obedient 

19 The company had to make the entire staff redundant. 
 dismiss everybody 
 hire new employees 
 raise the wages 
 rehire everyone 
 retrain everyone 

20 Merchant banks are active in arranging mergers and acquisitions. 
 the buying of companies 
 the overseeing of bankruptcies 
 the providing of loans 
 the selling of shares in companies 
 the uniting of companies 

21 These features allow you to restrict access to designated users.  
 connected 
 efficient 
 interested 
 skilled 
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 specific 
22 She saw an advertisement in her local newspaper from a match-making agency that 

represented potential western suitors.  
 handsome 
 honest  
 possible 
 wealthy 
 trustworthy 

23 The suicides led Prime Minister Tomiichi Murayama to hold a special cabinet meeting to 
discuss bullying in schools. 

 a meeting of members of the government  
 a meeting of leading specialists in psychology 
 a meeting in the Prime Minister’s office 
 a meeting with school officials 
 a meeting with representatives from the media 

24 We might lose weight by studying genetics or changing personal behaviour, but the true 
battle must be waged against an increasingly seductive environment. 

 health and physical exercise 
 how characteristics pass between generations 
 the behaviour of people in groups 
 the mind and how it works 
 the structure of different societies 

25 Contrary to a popular misconception, Mr. Peto said, cancers from causes other than 
smoking are not rising.   

 according to 
 as a result of 
 connected to 
 in addition to 
 in opposition to  

26 The manager told his assistant to pay the VAT. 
 valid additional time 
 value added tax 
 varied annual transport 
 venture and trade 
 visual audio technician 

Complete the following sentences using the correct form of the words given in brackets 
(do not add –ing or –ed): 
27 Members of America’s professional and ______ (manager) classes have always left 

college confident that they had taken their last test. 
28 The other ____ (apply) were very disappointed when they heard that Tony got the job.  
29 The ___ (supervisor) Board monitors the general course of business of the group.  
30 She told me her secret weeks before the tragic ___ (occur). 
31 The buyer was to gain _____ (possess) of the house when the old lady died. 
32 People who drive when they are drunk should be heavily ___ (penalty). 
Fill in the blanks with the most appropriate words, no changes needed. Each word is only 
used once: 

approach; branches; delegate; encourage; establishing; expansion; franchising;  
initiative; multinationals; monetary; offensive; penetrate; recruitment; retailer. 
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33-38 The Body Shop 
The Body Shop is one of many companies that has rapidly developed from being a very small 
local business to a worldwide network of shops.  Hundreds of entrepreneurs worldwide have 
bought Anita Roddick’s vision, and ____ has allowed for rapid growth and international ____ 
and now they have nearly two thousand ____ in 49 countries worldwide. As they say them-
selves, they are not simply a global ____ of toiletries and cosmetics. They are committed to 
environmental protection and respect for human rights; they develop trading relationships 
with communities in need; are against animal testing in the cosmetics industry; and ______ 
education, awareness and involvement among staff and customers. Thus, they believe that it 
is possible to be a successful global company while they maintain an ethical _____ to 
business. 

Finish reading the text and answer the questions in Icelandic: 
The Body Shop is committed to ensuring that their business is ecologically sustainable, 
campaigning for the protection of the environment and to working to narrow the gap between 
principle and practice.  Their environmental policy states their aim to achieve the highest 
possible energy efficiency in their operations and to work towards replacing what they must 
use with renewable sources. 
39 Name two of The Body Shop commitments: 
40 What does The Body shop environmental policy state? 

Complete the sentences using the correct prepositions: 
41 He is hopeless _________ telling jokes. 
42 They may feel jealous ________ your success. 
43 I was surprised ______ the way he behaved. 
44 _____ my opinion, it is a good investment. 
Supply the verbs in brackets in either the –ing form or the infinitive (with or without 
‘to’): 
45 I regret ______ (tell) you that we cannot accept your offer. 
46 Try _____(take) some of this medicine and see if it makes you feel any better. 
47 He disliked _____(work) late. 
SHORT STORIES – Choose the one correct answer: 
48 The Fountain Plays 
 Mr Spiller  

 had been in prison for forgery 
 has served a sentence of ten years for forgery 
 hid a box full of diamonds in his fountain 
 robbed a bank with Mr Gooch but never got caught 
 was a butler who escaped from prison 

49 Sauce for the Goose 
 Loren’s murder was  

 accidental 
 an act of insanity 
 Olivia’s idea  
 Stephan’s idea 
 Stephen and Olivia’s idea 

50 Three is a Lucky Number 
 When Ronald first met Edyth she  

 found him suspicious 
 had never married 
 was a widow 
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 was divorced  
 was married to a rich man 

B 40% 
Translate the following into good English on a separate sheet. Double spacing, please: 
Við þökkum fyrirspurn ykkar frá 4. maí og þann áhuga sem þið sýnið fyrirtæki okkar. Eins 
og þið vitið þá hófum við framleiðslu á Earth-pals® fatnaði fyrir þremur árum og eftirspurn 
hefur oft verið meiri en framboð. Ein af ástæðunum er sú að vörur okkar eru umhverfisvænar. 
Samt sem áður er verð okkar samkeppnishæft því okkur hefur tekist að lækka rekstrarkostnað 
fyrirtækisins töluvert. 
Þrátt fyrir að eftirspurnin sé mikil eigum við flestar þær vörutegundir sem þið báðuð um á 
lager en því miður hafa birgjar okkar átt í erfiðleikum og þess vegna verður töf á afhendingu 
jakka nr. 417.  
Meðfylgjandi eru verðlistar og nýjasti myndskreytti vörulistinn okkar þar sem finna má upp-
lýsingar varðandi stefnu fyrirtækisins og framlag okkar til umhverfisverndarsamtaka. Einnig 
sendum við þau sýnishorn sem þið báðuð um. 
Ef þið óskið frekari upplýsinga, hikið ekki við að hafa samband við okkur því starfsfólk 
okkar er ávallt reiðubúið að svara spurningum til dæmis varðandi greiðsluskilmála og 
magnafslætti. Við vonum að ykkur líki vörurnar og hlökkum til að eiga viðskipti við ykkur. 

Virðingarfyllst, 

Franska 
I. Málfræði og málnotkun 65% 
I. 10% Complétez les phrases suivantes avec les verbes qui conviennent au présent. (Full-

gerið setningarnar með því að beygja og setja þá sögn sem passar hverju sinni inn í 
nútíð). 

 pleuvoir - dire - écrire - choisir - boire - mettre - conduire - pouvoir - faire - connaître  

1. Quand il _______froid, il faut mettre des vêtements chauds. 
2. Ils _____ une lettre par jour. 
3. Les Français ___ souvent l´Espagne pour partir en vacances. 
4. Vous ______le car vous-même? 
5. Nous ne ______ personne dans cette ville. 
6. Est-ce que tu ____ m´aider à porter ma valise? 
7. Vous _____ au revoir à vos amis. 
8. La municipalité de la Rochelle ____ des voitures électrique à la disposition des 

 visiteurs. 
9. Nous ______ du jus d´orange le matin. 
10. Aujoud´hui il ___________ beaucoup à Reykjavík. 

II. 4% La comparaison avec un adjectif. 
1. Béatrice travaille _______ Catherine.(meira en) 
2. Anna est _______ Paul.(jafn stór og) 
3. Le fromage est ________ la confiture.(betri en) 
4. Tu parles ______ ta mère.  (jafn mikið og) 

III. 12% Mettez les verbes au passé composé (Setjið sagnirnar í þátíð, ekki þarf að endur-
rita allan textann). 

À six heures et quart, le réveil sonne. Isabelle et Paul se réveillent et leur fille Sandra ouvre 
un œil. Isabelle veut prendre un café avant d´aller au travail mais elle ne peut pas parce qu´ils 



 60

sont en retard. Isabelle s´habille en cinq minutes, Paul n´a pas le temps de lire son journal 
mais Sandra boit son lait. À sept heures la famille quitte la maison et ils vont au travail. 
IV. 12% Mettez les verbes à l´ imparfait ou au passé composé. 
Le mardi 7 août, Jacques et Claudine Dupont et leurs deux enfants ____ (partir) faire une 
promenade en mer. Il _____ (faire) très beau et le soleil ____ (briller). Ils ____ (être) tous les 
quatre en maillot de bain. Madame Dupont _____ (rester) au soleil, les enfants _____ 
(essayer) d´attraper des poissons.   Mais tout à coup, le moteur _______ (prendre) feu et les 
parents ______ (sauter = hoppa) dans l´eau avec les enfants. Mais ce jour là ils ______(avoir) 
de la chance extraordinaire!  Le magnifique bateau de l´acteur Tom Cruise ____ (passer) à 
côté d´eux et Tom Cruise et sa femme _____(sauver) la famille et bien sûr, ils _____ (signer) 
des autographes en souvenir de cette aventure! 
V. 10% Mettez les verbes au futur simple. 
Chère amie.  Dans trois semaine, je suis ____ en vacances. Je pars _____ avec ma famille en 
France. Nous allons ___ à Montpellier et il fait _____ beau, bien sûr et nous pouvons _____ 
rester au soleil du matin au soir.  Nous visitons ____ aussi la région. Moi et ma fille, nous 
retournons ________ en Islande vers le cinq août, parce que je reprends _____ mon travail le 
quinze août, mais mon mari revient _____ plus tard. Alors mon chère amie quand est-ce 
qu´on se voit _____? À très bientôt, Veronique. 
VI. 12% Répondez aux questions et mettez les pronoms personnels au lieu des  mots 
soulignés (Svarið og setjið inn andlagsfornöfnin eða fornafnið en). 

1. Tu connais tes voisins? Non, je ___ 
2. Est-ce qu´il y a du lait sur la table? Oui,____ 
3. Vous avez écrit à vos amis? Non, nous ____ 
4. Il va vendre sa voiture? Oui, il ____ 
5. Est-ce que tu as pris le livre? Oui, je ____ 
6. Avez-vous déjà mangé du caviar? Oui, nous ___ 
7. Tu as téléphoné à tes filles? Non, je ____ 
8. Pouvez–vous donner ce paquet à Paul? Oui, je ____ 
9. Vous avez des enfants? Oui, nous _____ 

VII. 5% Répondez aux questions par une phrase négative. (Svarið neitandi með heilli setn
 ingu). 

1. Est-ce que tu as écrit la lettre? (ekki) 
2. Il y a quelqu´un? (enginn)  
3. Alain a compris quelque chose? (ekkert)  
4. Vous allez souvent au restaurant?  (aldrei) 
5. Ta mère habite toujours chez toi?  (ekki lengur) 

II. Lesið efni 10% 
 Répondez aux questions en francais. (Svarið á frönsku með heilum setningum). 
LA VÉRITÉ 5% (les deux filles s´appellent Sophie et Pascale) 

1. Pourquoi va Sophie chez le docteur Martinage et qu´est-ce qu´il lui dit enfin? 
2. Quand la pauvre Sophie rentre à la maison affolée qu´est-ce qu´elle décide de faire? 

L´ANNIVERSAIRE 3% 
1. Pourquoi est-ce que Monsieur Duflou décide un jour d´acheter dix cartes d´invitation 

et qui seront ses invités? 
2. Qu´est-ce que Madame Moulin voit quand elle ouvre le tiroir et pourquoi? 

VOIR LE FUTUR 2% 
1. C´est quoi une voyante? Et pourquoi reste Caroline seulement cinq minutes avec la 

voyante? 

III. Skilningur 10% 
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I. 10% Lisez bien ce texte et répondez aux questions en islandais. 
Le cri. 
Je viens de vivre une histoire extraordinaire. C´était le mois dernier, un mardi, le soir. J´étais 
dans le jardin en train de chercher Mozart (Mozart, c´est mon chat) quand j´ai aperçu mon 
voisin qui rentrait chez lui. Il n´était pas seul. Une femme l´accompagnait. Ils sont entrés 
dans la maison et ils ont fermé la porte derrière eux. J´ai continué à appeler Mozart. Tout à 
coup, j´ai entendu un cri horrible, le cri d´une femme. Ça venait de la cave de mon voisin. 
J´ai eu très peur. Je suis rentré et je suis monté dans ma chambre. „Tu vas te coucher, Éric?“ 
m´a demandé ma mère. Je n´ai pas répondu. Dans ma chambre, j´ai regardé par la fenêtre. Il y 
avait de la lumière dans la cave du voisin. J´ai attendu, longtemps. La femme ne sortait pas. 
Vers minuit, le voisin a ouvert la porte et il est sorti de la maison. Non! Ce n´était pas vrai! Il 
portait un grand sac noir. Il est allé à sa voiture et il a mis le sac dans le coffre. 
Le lendemain, j´ai tout raconté à mon copain Julien. D´après lui, mon voisin était un assassin! 
Je voulais téléphoner à la police. „On ne va pas appeler la police tout de suite, m´a dit Julien. 
Avant, il faut aller chez lui, dans sa cave.“ 
C´était une nuit sans lune. On est entrés sans faire de bruit et on est descendus à la cave. 
J´avais très peur. En bas, j´ai ouvert la porte. Horreur! Il y avait un squelette. J´ai crié. On est 
sortis. On a couru jusqu´à la maison. 
Les questions: SVARIÐ Í HEILUM SETNINGUM Á ÍSLENSKU! 

1. Qu´est-ce qu´Éric fait dans le jardin? 
2. Qu´est-ce qu´il a vu? 
3. Qu´est-ce qu´il a entendu? 
4. Qui est sorti de la maison et avec quoi? 
5. À qui est-ce qu´Éric a raconté les événements et quand? 

IV. Stíll 15% 
Þegar ég var ung dvaldi ég alltaf í sveitinni hjá frænku minni og frænda mínum. Þau unnu 
mikið og voru næstum aldrei heima, ég var því oft ein. En dag einn hitti ég Alain. Við vorum 
jafngömul og ég varð ástfangin af honum. Núna bý ég með honum og ég veit að við munum 
eignast (Notið sögnina avoir í futur simple) þrjú börn. 

Íslenska 

Setningafræði 40% af skriflegri íslensku – ritgerð 60% 

1.-10.  Skiptið þessum texta í setningar með lóðréttum strikum og greinið þær í aðal-, fall-, 
atviks- og tilvísunarsetningar. Athugið að engin greinarmerki eru í textanum. 

 
„ ... eftir að þeir fengu nasasjón af hugmyndum mínum um undirdjúp lífsins og hin duldu rök 
tilverunnar þá gaus aftur upp gamli orðrómurinn sem gengið hafði staflaust um alla Suður-
sveit og ég hafði ekki heldur farið varhluta af á skútunum hann er ofviti mér var í fyrstu ekki 
fyllilega ljóst hvort þetta nýja umhverfi mitt segði þetta sem lof eða last um gáfur mínar og 
það varð til þess að nú fór ég loksins að gera mér alvarlega grein fyrir hvað væri eiginlega 
meint með orðinu ofviti.“ 

Þórbergur Þórðarson 
11.-16.  Skilgreinið og sýnið undirstrikuð dæmi um: 

a) laust viðurlag 
b) eignarfalls- / fallstýrða einkunn 
c) samsett andlag 

 

17.-35.  Greinið í setningarhluta: 
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Í ____________________________  
hópi _________________________  
kunningja _____________________  
minna ________________________  
utan _________________________  
skólans _______________________  
var __________________________  
ég ___________________________  
fyrst  ________________________  
í ____________________________  
stað __________________________  
talinn ________________________  
skynsamur. ____________________  

Það___________________________ 
fannst_________________________ 
mér __________________________ 
ekkert ________________________ 
í _____________________________ 
varið. _________________________ 
Svo __________________________ 
voru __________________________ 
sumir _________________________ 
menn _________________________ 
taldir _________________________ 
afar __________________________ 
heimskir. ______________________ 

36.-40.  Búið til setningu samkvæmt eftirfarandi forskrift:  
a) frumlag + einkunn + umsögn + forsetningarliður sem er nafnháttur 
b) samsett frumlag + samsett umsögn + andlag + andlag 
 

Egils saga, Bókastoð og smásögur 
Egils saga 60% 
1.-10.  Greinið frá uppgangi Haralds hárfagra og samskiptum hans við ætt Kveld-Úlfs.  
11.-20. Berið saman þessar persónur með tilliti til þeirra atriða sem nefnd eru: 

a) Þórólf og Grím Kveld-Úlfssyni – útlit, skapferli og viðhorf almennt. 
b) Björgúlf í Torgum og Högna í Leku – útlit og þjóðfélagsstaða. 

21.-41.  Kominn er eg á jó Íva 
angrbeittan veg langan 
öldu enskrar foldar 
aðsitjanda að vitja. 

Nú hefr sískelfir sjálfan 
snarþátt Haralds áttar 
viðr ofrhuga yfrinn 
undar bliks of fundinn. 

a) Takið síðari hluta vísunnar saman. 
b) Útskýrið heiti og kenningar. 
c) Endursegið efni vísunnar með ykkar eigin orðum. 
d) Segið frá aðdraganda þess að vísan var ort, hvernig henni var tekið og hvaða 

afleiðingar hún hafði fyrir ljóðmælandann. 
42.-49. Þá mælti Egill: „Gefi hann allra manna armastur! ... Nú taki hest minn. Skal ég ríða 

á eftir honum og drepa hann.“ 
a) Um hvern mælir Egill þessi orð og hvað hafði sá maður gert honum? Lýsið 

gjöfinni og greinið frá ástæðum þess að Egill bregst við á þennan hátt. 
50.-60. Sonatorrek er af mörgum talið eitt merkasta kvæði íslenskra bókmennta.  

a) Skýrið heiti kvæðisins.  
b) Í hvers konar togstreitu á skáldið og með hvaða rökum tekst því að kveða sig í 

sátt? 
c) Hvað segir sagan um varðveislu kvæðisins?  

Bókastoð 10% 
61.-66.  Oftast má greina ákveðið mynstur í byggingu Íslendingasagna. Greinið frá þessu 

byggingarmynstri og rökstyðjið með dæmum úr fyrri hluta Egils sögu. 
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67.-70.  Fjallið annaðhvort um: 
 Fyrstu málfræðiritgerðina (höfund, ritunartíma, tilgang, efni, einkenni, áhrif o.fl.) 
 eða 
 Íslendingabók (höfund, ritunartíma, tilgang, efni, einkenni, áhrif o.fl.) 
Smásögur 30% 
71.-85. Tilbury  
 Hver er sögumaður og hvað fáum við að vita um hann? Hvers vegna ræðst hann í 

ritun þessarar sögu og hvað er það sem hann kallar uppreisnina miklu? 
86.-100. Vonir  
 Berið saman Ólaf og Helgu. Hvernig manneskjur eru þau? Eiga þau eitthvað sam-

eiginlegt? Er hægt að réttlæta framkomu Helgu gagnvart Ólafi? 

Íslenska, ritgerð A 
1. „Einginn skilur hjartað…“ Halldór Laxness 
2. Kvenfrelsi og trúarbrögð. 
3. „Bölvun í nútíð er framtíðarkvöl.“ Steingrímur Thorsteinsson 
4. Salka Valka á meðal okkar. 
5. Lífsgæði. 
6. Hafa áherslur breyst í uppeldi barna? 

Íslenska, ritgerð B 
1. Hégómi  
2. „Að verða fullorðin er að komast að raun um að maður á ekki móður, heldur vakir einn í 

myrkri næturinnar.“ Halldór Laxness 
3. Sannleikurinn er sagna bestur.  
4. „Segjanda er allt sínum vin.“ Egils saga 
5. Sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. 
6. Með mús og fjarstýringu í höndum og síma við eyra... 

Jarðfræði 
I. Hluti. Krossar (80 stig)  
1. Hnignun skóga og uppblástur jarðvegs jókst verulega eftir landnám fyrst og fremst vegna:  

a) Ágangs manna og búfjár. 
b) Versnandi loftslags. 
c)  Tíðari eldgosa. 
d)  Notkunar tilbúins áburðar. 
e) Mikillar aukningar grasa. 

2. Hekla er:  
a) Dyngja á jaðarbelti.  
b) Eldkeila á rekbelti. 
c)  Eldborg á rekbelti.  
d) Eldkeila á jaðarbelti.  
e) Eldhryggur á jaðarbelti.  

3. Hvar eru mestu jarðskjálftasvæðin á Íslandi?  
a) Á Reykjanesskaganum. 
b)  Á Norðurlandi, s.s.við Dalvík og Húsavík. 
c)  Á Suðurlandsundirlendinu.  
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d)  Í Borgarfirði.  
e)  Á öllum þessum svæðum koma fyrir miklir jarðskjálftar. 

4. Hvenær hófst birkiskeiðið síðara og hvernig var veðurfarið á þessum tíma?  
a) Það hófst fyrir 2500 árum og lauk með landnámi. Loftslag hafði versnað og úrkoma 

jókst. Jöklar voru farnir að stækka á ný. 
b) Það hófst fyrir um 5000 árum og stóð þar til fyrir 2500 árum. Loftslag mun þá hafa verið 

hvað best á nútíma hér á landi. 
c)  Það hófst fyrir um 7000 árum og stóð þar til fyrir um 5000 árum. Meðalhiti mun 

sennilega hafa verið um 2 – 3°C hærri en nú er og landið mikið til skógi vaxið. 
d)  Það hófst fyrir um 9000 árum og lauk fyrir 7000 árum. Birki og kjarr þakti allt landið. 

Loftslag var hlýtt og þurrt.  
e)  Það hófst fyrir um 9000 árum og stóð þar til fyrir um 3000 árum. Mikil aukning gróðurs, 

sérstaklega birkis varð vegna hlýnandi veðurfars. Ísöld er lokið og loftslag á þessum 
tíma var hlýtt og þurrt. 

5. Aflvaki útrænna afla er:  
a) hreyfing sjávar.  
b) sólarorkan.  
c)  niðurbrot geislavirkra frumefna.  
d)  snúningur jarðar.  
e)  veður og vindar. 

6. Í sprengigosum er efnið sem kemur frá eldstöðinni fyrst og fremst:  
a) þunnfljótandi hraun.  
b) seigfljótandi hraun.  
c) apalhraun.  
d) hraunbombur.  
e) gjóska og gosgufur.  

7. Jökulgarðar segja til um:  
a) hvort jökullón sé að stækka eða minnka.  
b) hitastig sjávar þegar þeir mynduðust.  
c) lengstu framrás jökuls á hverjum tíma.  
d) skriðhraða jökuls á ósléttu landi.  
e)  ekkert ofangreint er rétt.  

8.  Möndluberg er:  
a) berg þar sem allar holur bergsins eru fylltar holufyllingum.  
b) stórkornótt djúpberg.  
c) berg sem hefur myndast vegna samlímingar efnis í skriðum.  
d) berg sem orðið hefur til við umkristöllun storku- eða setbergs djúpt í jörðu. 
e) setberg sem er orðið til úr bergmylsnu.  

9. Rauði djúpsjávarleirinn er gerður úr:  
a) götungaeðju (frumdýr með kalkskel sem lifa sem svif í yfirborðssjó).  
b) kísilþörungaeðju.  
c) geislungaeðju (frumdýr með kísilgrind sem þola mikinn þrýsting og lágt hitastig).  
d) fínkornaðri eldfjallaösku, foki og gruggi sem borist hefur langar leiðir með 

hafstraumum.  
e) fínkornóttu leirkenndu basalti sem morknað hefur vegna kulda og þrýstings og breyst í 

járnríkan leir.  
10. Hnyðlingar eru:  

a) litlar kúlur sem stundum eru vaxnar saman í kerfi og eru ávallt yngri en kvikan sem 
umlykur þá. 
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b) jarðlagamyndanir af völdum vinds og setja oft sérkennilegan svip á landslagið. 
c) ávallt kjarni í bólstra.  
d) molar eða brot út frauðkenndri kvikufroðu sem myndar kúlulögun þegar hraunflyksurnar 

þeytast hátt í loft upp.  
e) framandlegir bergmolar úr gosefnum sem brotnað hafa úr veggjum gosrásanna djúpt í 

jörðu. 
11. Hverju er hér lýst: „Kaldar uppsprettur með kolsýrublönduðu vatni. Mikið er af þessum 

fyrirbærum á Snæfellsnesi. Nokkur járnkeimur er af vatninu?“. 
a) Laugar. 
b) Vatnshverir.  
c) Kolsýrulaugar.  
d) Ölkeldur.  
e) Gufuhverir. 

12. Þessar skammstafanir H5, H4 og H3 eru notaðar í mjög sérhæfðum tilgangi. Fyrir hvaða 
fræðigrein standa þessar skammstafanir? 
a) Við rannsóknir á frumgreiningu bergs (bergfræði-sérsvið eftir jarðfræðina).  
b) Við frjógreiningu (frjógreiningafræði sem er undirgrein setlagafræðinnar).  
c) Við aldursákvörðun öskulaga (öskulagatímatalsfræðin - undirgrein jarðfræðinnar). 
d) Við jöklarannsóknir (jöklafræðin - undirgrein í jarðfræði).  
e) Við kannanir á segul- og þyngdarmælingum (jarðeðlisfræði - sérsvið eftir jarðfræði-

nám). 
13. Þegar hraun rennur yfir votlendi myndast:  

a) gufuhverir.  
b) vatnshverir.  
c) gervigígar.  
d) hraundríli.  
e) bólstraberg.  

14. Hvað eru baggalútar?  
a) Glerkennt afbrigði af líparíti sem myndast við hraða storknun. Stundum er þetta grænt 

eða rautt á litinn. Þegar þetta þenst út er hægt að nota það í einangrun.  
b) Gangar sem orðnir eru til úr kvikugufum eða kvikuvessum. Oft eru þessir gangar úr 

feldspati eða kvarsi og stöku sinnum úr glimmer. Í göngum þessum er oft málmgrýti.  
c) Litlar kúlur sem stundum eru vaxnar saman í kerfi. Þeir finnast oft lausir á eyrum eða í 

skriðum. Litríkar kúlur.  
d) Strýtur úr kleprum nálægt eldgígum sem logandi gosgufurnar bræða úr gasrásunum og 

rífa með. 
15. Hvernig notum við heita vatnið frá lághitasvæðunum?  

a) Við sundlaugar. 
b) Við ylrækt. 
c) Við kísilgúrframleiðslu. 
d) Við saltvinnslu.  
e) Allt ofangreint er rétt.  

16. Bólstraberg myndast:  
a) þegar gjóska harðnar vegna hita og vatns.  
b) við gos undir vatni á miklu dýpi.  
c) við ummyndun storkubergs.  
d) þegar súr gjóska bræðist saman.  
e) þegar gos nær ekki til yfirborðs.  

17. Hér á landi eru brotalínur með:  
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a) NV – SA stefnu alls staðar. 
b) S - N stefnu á Suðurlandi.  
c) NA – SV stefnu norðanlands. 
d) A – V stefnu. 
e) SV – NA stefnu sunnanlands. 

18. Neðri hluti móbergsfjalla er úr:  
a) flikrubergi.  
b) líparíti. 
c) bólstrabergi.  
d) jökulbergi.  
e) þunnum basalthraunlögum.  

19. Hvað eru langbylgjur?  
a) Love- bylgjur þar sem efnið sveiflast þvert á útbreiðslustefnuna í láréttum fleti. Þessar 

bylgjur valda tjóni í jarðskjálftum.  
b) S-bylgjur og eru aðrar í röðinni þeirra bylgna sem koma fram á jarðskjálftamælum.  
c) Jarðskjálftabylgjur, stundum kallaðar titringsbylgjur en í þeim sveiflast efnisagnirnar 

þvert á útbreiðslustefnuna svipað og ljós. Þær breiðast eingöngu út í föstu efni.  
d) Þetta eru jarðskjálftabylgjur sem breiðast eingöngu út eftir yfirborði jarðar frá 

skjálftamiðjunni.  
e) Jarðskjálftabylgjur og svipar til hljóðbylgna en í þeim sveiflast efnisagnirnar fram og 

aftur í útbreiðslustefnuna. Stundum kallaðar P-bylgjur. 
20. Árið 1964 náðist sýni úr gosgufu í Surtsey. Við efnagreiningu kom í ljós að algengasta 

gastegundin var:  
a) CO2 (Koldíoxíð)  
b) Ar (Argon)  
c) H2O (Vatn)  
d) H2 (Vetni)  
e) SO2 (Brennisteinstvíoxíð)  

21. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng?  
a) Í kjölfar landnáms fylgdi jarðvegseyðing og uppblástur.  
b) Kornyrkja var stunduð hér á landi í kjölfar landnáms og jókst jafnt og þétt fram á okkar 

daga.  
c) Við landnámið bárust ýmsar jurtir til landsins, s.s. arfinn.  
d) Hafís var algengur hér við land upp úr 1600 og langt fram á síðustu öld.  
e) Mikil aukning graslendis varð hér á landi í kjölfar landnáms. 

22. Í Surtseyjargosinu var rennslishraði hraunsins gífurlegur enda var um að ræða:  
a) apalhraun.  
b) helluhraun.  
c) móbergshraun.  
d) gjóskuhraun.  
e) hrauntröð.  

23. Sá þáttur sem skiptir mestu máli fyrir landmótun er:  
a) loftslagið.  
b) gerð jarðlaga.  
c) aldur jarðlaga. 
d) hæð yfir sjávarmáli.  
e) tíminn sem útrænu öflin hafa til iðju sinnar.  

24. Rústir myndast við:  
a) efnaveðrun.  
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b) rof.  
c) gufusprengingar.  
d) sífrera.  
e) rótarfleygun.  

25. Þegar gos undir jökli nær að hlaða upp gosefnum, svo að gígrimarnir ná upp úr vatni hefst 
framleiðsla á:  
a) brotabergi.  
b) jökulbergi.  
c) hrauni.  
d) gosmöl.  
e) móbergi.  

26. Holklaki er:  
a) ís sem losnað hefur frá meginjökli. 
b) jarðskrið. 
c) grýlukerti í íshellum. 
d) klakahella í jarðvegi. 
e) jökulís með loftbólum. 

27. Efnaveðrun hefur verið talin hæg hér á landi vegna:  
a) lágs lofthita. 
b) skorts á kalki. 
c) skorts á salti. 
d) of mikillar úrkomu. 
e) skorts á trjágróðri. 

28. Hvalfjörður og Dýrafjörður eru dæmi um firði sem grynnka snögglega út við fjarðarmynnið 
vegna:  
a) landlyftingar þegar jökulfarginu létti af landinu.  
b) neðansjávargoss í mynninu.  
c) jökulrofs.  
d) sjávarrofs.  
e) minnkandi rofmáttar skriðjökuls í mynninu.  

29. Flikruberg er:  
a) basískt berg.  
b) sambrædd súr gjóska.  
c) alltaf mjög holufyllt.  
d) myndað við gos undir jökli.  
e) myndað við gos í sjó. 

30. Malarás er:  
a) jökulvatnaset.  
b) sjávarset.  
c) fjörukambur.  
d) óseyri.  
e) hlýsjávarskel.  

31. Hvað er brimklif?  
a) Möl og sandur sem berst með öldu upp að eyju. Þar skilst mölin eftir varmegin og 

myndar brimklif. 
b) Vegna hraðs undangraftar brimöldunnar myndast bratt eða þverhnípt stál, svonefnt 

brimklif og ef þau eru há nefnast þau björg. 
c) Allbratt stál sem oft er talið ná niður á um 200 metra dýpi. Það þekur um 8% 

hafsbotnsins.  
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d) Grunnsjávarset á sjávarbotni rétt við landið og myndast vegna hraðs undangraftar 
brimöldunnar. 

e) Bergmylsna sem sópast út með útsoginu eftir ágang brimsins á klöpp og sest til fyrir 
framan brimþrepið. 

32. Hvaða bergtegund er hér lýst: „Basískt gosberg. Dulkornótt og dökkt á lit. Nokkuð um díla í 
berginu“. 
a) Líparít. 
b) Basalt. 
c) Granít. 
d) Gabbró. 
e) Andesít. 

33. Hverju er hér lýst: „Titringur í jörðinni þegar bergkvika er að brjóta sér leið í jarðskorp-
unni”.  
a) Hrunskjálftar.  
b) Samgengisskjálftar.  
c) Brotaskjálftar. 
d) Brotahreyfingar.  
e) Eldsumbrotaskjálftar.  

34. Þursaberg er:  
a) harðnaður jökulruðningur. 
b) setberg úr ónúnum og hvössum hnullungum og grjóti sem finnst í bergskriðum. 
c) set úr bergmylsnu.  
d) set úr ferskri eða grotnandi bergmylsnu, blandaðri rotnandi plöntuleifum.  
e) lífrænt set að mestu gert úr jurtaleifum. 

35. Mest af yfirborði þurrlendis jarðar er: 
a) setberg.  
b) storkuberg. 
c) myndbreytt berg. 
d) djúpberg. 
e) gosberg. 

36. Hvert af eftirfarandi atriðum á ekki við um háhitasvæði?  
a) Ummyndun bergs er mjög mikil. 
b) Vatn sem kemur upp er jafnan basískt. 
c) Fundarstaðir aðallega í grennd við virk eldfjallasvæði. 
d) Hitinn >150 - 200°C. 
e) Einkenni á yfirborði eru t.d. leirhverir og brennisteinshverir. 

37. Hvernig myndaðist Grænavatn í Krísuvík (sem við skoðuðum í ferðinni góðu í haust)?  
a) Þetta er jökulmyndað vatn.  
b) Þetta er gamalt lón sem lokaðist af malarrifi svipað og Tjörnin í Reykjavík.  
c) Vatnið er myndað við jarðskorpuhreyfingar og skjálftaumbrot.  
d) Þegar hraunstraumur stíflaði dalinn.  
e) Við eldsumbrot.  

38. Hvað er þríflötungur?  
a) Farvegur í kverkinni milli jökuljaðars og dalahlíðar.  
b) Bugðóttur malarhryggur sem myndast þegar jöklar bráðna.  
c) Vinsorfinn steinn.  
d) Fyrirbæri sem verður til á hálendi við frostlyftingu og jarðskrið á gróðurvana landi.  
e) Frostsprungur á hálendinu sem raða sér í þríhyrninga.  

39. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
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a) Bergskriður verða einkum af völdum vatns sem safnast fyrir í bröttum skriðum eða 
jarðvegi í halla í úrfellum.  

b) Aurskriður nefnast samanvöðlaðir haugar af brotun og moluðu bergi sem myndast hafa 
þegar heilar fjallshlíðar hrundu fram í einu vetfangi.  

c) Bergskriður falla einkum á vorin þegar vatnsósa þítt lag sópast ofan af klaka í halla.  
d) Berghlaup í bergskriðunum hlaupa einkum úr þeirri hlíðinni sem vísar undan 

jarðlagahalla.  
e) Stórgrýttar skriður eru jafnan með lítinn halla. 

40. Jarðmyndunum Íslands er skipt í fjórar megindeildir eftir jarðsögulegum aldri.  

Hver er næstelsta jarðmyndunin? 
a) grágrýtismyndunin.  
b) blágrýtismyndunin.  
c) storkubergsmyndunin.  
d) hraunlagamyndunin.  
e) móbergsmyndunin.  

II hluti. Ritgerð (20 stig)  
(Vandið skrift og búið til kaflaskipti í ritgerðina þannig að auðvelt verði að greina alla skipt-
ingu). Skrifið um blágrýtismyndunina utan Íslands (t.d. aldur, myndun, ástæður eldvirkni, 
gosbeltin, flekarekið, staðsetningu, þykkt og gerð). 

Saga, mála- og viðskiptadeild 
I. Krossaspurningar. (20%) 
Stóridómur var lögfestur 1564. Hann fjallaði um:  

 erfðamál. 
 siðferðismál. 
 trúmál. 
 verslunarmál. 

Íslenskir bændur bjuggu við svipað verklag og lítið breytta verktækni öldum saman. Að einu 
leyti breyttust þó aðstæður stéttarinnar eftir því sem á leið. Þessi breyting fólst í að:  

 flestir þeirra urðu leiguliðar. 
 jarðir urðu stærri. 
 nautgripir urðu stærri hluti búfjár. 
 þeim fækkaði. 

Ýmislegt er sérstakt varðandi íslensku stjórnskipanina á þjóðveldisöld. Aðeins eitt er þó 
algerlega séríslenskt og það er:  

 fimmtardómur. 
 goðorð. 
 hreppar. 
 lögrétta. 

Hann var nokkuð áberandi í átökum Sturlungaaldar en hefur ekki síður orðið þekktur fyrir 
ritstörf sín. Frá honum höfum megnið af vitneskju okkar um atburði þessarar aldar. Hér hlýtur 
að vera átt við: 

 Jón Loftsson. 
 Snorra Sturluson. 
 Sturlu Sighvatsson. 
 Sturlu Þórðarson. 

„Pereatið“ gerðist hjá piltum í Lærða skólanum um miðja 19. öld en skólinn var þá tiltölulega 
nýfluttur til Reykjavíkur. Þar á undan hafði hann verið:  
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 á Bessastöðum. 
 á Hólum. 
 í Odda. 
 í Skálholti. 

Á 19. öld gerðist það í fyrsta sinn í Íslandssögunni að verulegur fjöldi bænda fékk greitt í pen-
ingum fyrir vöru sína. Þetta gerðist þegar: 

 Gránufélagið hóf störf. 
 Kaupfélag Þingeyinga hóf störf. 
 sauðasalan til Bretlands hófst. 
 verslunin varð frjáls 1855. 

Eitt helsta einkenni skútuútgerðarinnar fyrst í stað var að upphafsmennirnir voru allir: 
 frá Norðurlandi. 
 frá Vestfjörðum. 
 kaupmenn. 
 útgerðarbændur. 

Þjóðfundurinn 1851 átti að vera: 
 dómþing. 
 löggjafarþing. 
 ráðgjafarþing. 
 stjórnlagaþing. 

Einn áfanginn í jafnréttisbaráttu kvenna náðist 1915 en þá fengu konur: 
 jafnan rétt á við maka. 
 kosningarétt til Alþingis. 
 kosningarétt til sveitastjórna. 
 rétt til skólagöngu í æðri skólum. 

Bandaríkjamenn tóku hérlendis við af Bretum 1941 og samþykktu skilyrði Íslendinga. Eitt af 
þeim var að Bandaríkjamenn hétu því að: 

 byggja flugvöll við Reykjavík. 
 fara með herinn að stríði loknu. 
 viðurkenna sjálfstæði landsins. 
 virða hlutleysi landsins. 

II. Kort. Merkið eftirtalda staði inn á kortið og útskýrið þá stuttlega. (10%) 
Hólar í Hjaltadal  
yfirráðasvæði Svínfellinga  
Hrafnseyri við Arnarfjörð  
Askja  
Reykholt  

III. Útskýrið eftirfarandi vandlega og setjið í sögulegt samhengi.  
Veljið 6 atriði af 8 og ritið atriðisorðið við upphaf svarsins. (30%) 
1. fimmtardómur 
2. Íslendingabók 
3. Ögmundur Pálsson 
4. kjörgengi 
5. reikningskrafa 
6. Ingibjörg H. Bjarnason 
7. Hannes Hafstein 
8. lögskilnaðarmenn 
 

IV. Fyrri ritgerð. (20%) 
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Helstu áfangar í þróun ríkisvalds á Íslandi 1262 – 1944 
 

V. Seinni ritgerð. Ritið um annað af eftirfarandi. (20%) 
Einokunarverslunin á Íslandi  
eða 
Nýtt stjórnmálaflokkakerfi á Íslandi eftir 1916 

VI. Aukaspurningar. (5%) Ath! Svarið þeim eingöngu ef tími er nægur. 

1. Hverjir skipa efstu sætin á D- og R- lista í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor? 
2. Af stærri flokkunum á Alþingi eru tveir sem hafa lýst yfir ótvíræðri andstöðu við hugsan-

lega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hvaða flokkar eru það? 
3. Tilgreinið eitt atriði (listamann, hóp, uppákomu eða annað) sem verður á Listahátíð í 

Reykjavík í vor. 
4. Hvað heita menntamálaráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra í ríkisstjórn Íslands í dag? 
5. Hvaða lið varð Íslandsmeistari kvenna í handknattleik í meistaraflokki  2002? 

Saga, stærðfræðideild 
1. [20%] Krossar – Aðeins einn svarmöguleiki kemur til greina 

1. Hvað þýðir orðið Mesópótamía? 
 Frjósami hálfmáninn. 
 Tvílandið. 
 Tvífljótalandið. 
 Tvíflæmið. 

2. Ein af eftirfarandi fullyrðingum um Súmera er röng. Hver? 
 Musteri guðanna var miðdepill hvers ríkis. 
 Staða kvenna var frekar góð. 
 Notuðu rúnaletur sem nefndist híeróglýfur. 
 Stunduðu áveitubúskap. 

3. Borg þessi var fram á 15. öld f. Kr. miðstöð ríkis Kanaaníta. Rústir borgarinnar liggja rétt hjá 
höfuðstað Líbanons. Í fornöld var borgin í alfaraleið kaupmanna og þaðan fluttu Forn-
Egyptar m.a. inn sedrusvið. Hvað hét umrædd borg? 

 Býblos. 
 Gaza. 
 Karþagó. 
 Sídon. 
 Týros. 

4. „Gerðu ekkert, og allt verður gert“, lýsir hvað best inntaki: 
 búddadóms. 
 gyðingdóms. 
 heimspeki Konfúsíusar. 
 hindúisma. 
 taóisma. 

5. Þjóð þessi átti eftir að hafa mikil áhrif á sögu og samfélag Grikkja. Hún bjó norður af 
Grikklandi (Hellas) og litu Grikkir á íbúana sem barbara, þar sem þeir töluðu óskiljanlegt 
tungumál. Hvaða þjóð var þetta? 

 Egyptar. 
 Makedóníumenn. 
 Persar. 
 Rómverjar. 
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6. „Það er óviðurkvæmilegt að menn bítist sem hundar eða hestar. Nú sá maður, er bítur mann, 
þá skal sýslumaður taka þann mann, er mann beit, og færa á þing og brjóta framtenn úr höfði 
honum ... “ Líklegast er að þessi texti sé úr: 

 Grágás. 
 Íslendingabók. 
 Jónsbók. 
 Landnámu. 

7.  Vondslega hefur oss veröldin blekkt, 
vélað og tælt oss nógu frekt, 
ef ég skal dæmdur af danskri slekt 
og deyja svo fyrir kóngsins mekt. 

Hver orti svo? 
 Árni Magnússon. 
 Hallgrímur Pétursson. 
 Jón Arason. 
 Jón Ögmundsson. 
 Snorri Sturluson. 

8. Ein af neðangreindum fullyrðingum um klausturlíf er röng. Hvaða? 
 Bernharður frá Clairvaux stofnaði fyrstu klausturregluna í Vestur-Evrópu. 
 Klaustur þýðir lokaður staður. 
 Yfirmenn munkaklaustra nefnast ábótar. 
 Starf klausturbúa var einkum tvíþætt, að iðja og biðja. 
 Á Íslandi voru sjö munkaklaustur og tvö nunnuklaustur. 

9. Á Íslandi var tíund:  
 1% eignarskattur. 
 lénsskattur. 
 skattur sem konungar lögðu á kirkjuna. 
 10% tekjuskattur. 

10. Crymogæa eftir Arngrím lærða Jónsson:  
 er fyrsta íslenska trúarritið eftir að siðaskiptin voru um garð gengin. 
 fjallar um sögu landsins frá upphafi til 16. aldar. 
 er fyrsta íslenska skáldsagan. 
 hefur að geyma forn íslensk kvæði. 

2. [10%] Kort 
Merkið inn á kortin eftirfarandi atriði: 
1. Reykholt       5. Níl 
2. Yfirráðasvæði Oddaverja    6. Feneyjar 
3. Flugumýrarbrenna     7. Sikiley 
4. Flóabardagi      8. Krít 

         
3. [5%] Mynd – Fjallið annaðhvort um mynd A eða B 
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 Mynd A Mynd B 

  
4. [15%] Spurningar (Veljið 5 af 7) 
1. Hver var staða kvenna hjá Forn-Egyptum? 
2. Hverjir voru sófistar? 
3. Um hvað fjallar Gamli sáttmáli? (Nefnið a.m.k. þrjú atriði). 
4. Hvað nefndust valdamestu menn hinnar íslensku þjóðveldisaldar og hvert var verksvið (starf) 

þeirra? 
5. Um hvað fjallar Magna Carta? (Nefnið a.m.k. þrjú atriði). 
6. Hverjir voru kostir einokunarverslunar fyrir ráðandi stétt í landinu? 
7. Hver var Jóhanna af Örk og hvað vann hún sér til frægðar? 
5. [20%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi (Veljið 4 af 6) 
1. Pax Romana (Rómarfriður) 
2. Frummyndakenningin 
3. Stóridómur 
4. „Legg ég til að Karþagó verði lögð í eyði.“ 
5. Vídalínspostilla 
6. Kaupauðgistefna (merkantílismi) 
6. [10%] Stutt ritgerð – Veljið A eða B 

Berið saman og fjallið um borgríkin Aþenu og Spörtu 
 eða 
Arabar og íslam (trú, útþensla, samfélag, menning og staða kvenna). 

7. [20%] Ritgerð 
Fjallið um siðaskiptin í Evrópu á 16. öld og berið kirkjuskipan og kenningar kaþólsku kirkj-
unnar saman við mótmælendur. 

Spænska, máladeild 
Composición. 12 % 
1. 12 % Semjið ritgerð. Nauðsynlegt er að nota sem mest af því námsefni sem farið hefur 

verið yfir. 

    
Málfræði. 
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I. 5 % Skrifið í eyðurnar eftirfarandi sagnir á spænsku. 
1. Margarita y Teresa  (eru) ________inteligentes y divertidas. 
2. El coche (er) _________ en la calle. 
3. Nuestros hijos (eru með) ____________ el pelo moreno. 
4. Tú (ert í )_________unos pantalones vaqueros. 
5. En el centro de la ciudad (það er) _______ un restaurante italiano. 

II. 2 % Ljúkið með spurnarorði. 
1. ¿_________________________ tiempo hace hoy? 
2. ¿_________________________ se llama tu padre? 
3. ¿_________________________ hora vamos al teatro? 
4. ¿_________________________ vas en tus vacaciones de Navidad? 

III. 5 % Skrifið tölustafina með bókstöfum. 
a) 440 
b) 110.100 
c) 213 987 
d) 500 015 
e) 972 222 

IV. 4% Skrifið eftirfarandi setningar í fleirtölu. 
1. Usted compra vino blanco y queso. 
2. Tú quieres un lápiz negro y bueno. 
3. A la chica le gusta  la nuez. 
4. No hago ejercicio el sábado. 

V. 13% Beygið sagnirnar í sviganum rétt. 
1. Aquellas chicas (llamarse) _________________________ Soffía y Anna. 
2. Nosotros (tener) _________________________ que comer menos chocolates. 
3. Hoy (llover) _________________________ mucho en el norte de Islandia. 
4. La película (empezar) _________________________ a las 22:00 hrs. 
5. Tú no (poder) ________ hacer los ejercicios de matemática. 
6. Helga (querer) _________________________ mucho a su novio John. 
7. A mí (caer) _________________________ mal tu amigo José. 
8. ¿Qué color (preferir) ______ tu hermano, el blanco o el negro? 
9. Yo no (conocer) _________ bien a Ernesto, pero nos llevamos bien con él. 
10. Todos los sábados mi madre y yo (hacer) _____ la limpieza en mi casa. 
11. Vosotros siempre (decir) _________________________ la verdad. 
12. ¿Qué (parecer-vosotros) ____________________el programa “Amigos”? 
13 ¿Cómo (venir) ________ los chicos al colegio, en autobús o en metro? 

VI. 5% Strikið undir rétta lausn í hverri línu. 
1. Esta chica es la novia de Pétur. ¿Tú ella la  ésa conoces? 
2. Estos son Pedro y Elena y éste es nuestros     su     sus hijo. 
3. Lo siento, pero en la nevera no hay     algo alguien     nada     para comer . 
4. A nosotros nos    gustan     gusta     gustamos     mucho la lasaña. 
5. El     estudio     estudianta     estudiante     estudia mucho en la escuela. 
6. Queremos comprar     nada     algo     ninguno    para nuestros padres. 
7. Es verdad, yo no estudio     siempre     nunca     algunos       para los examenes. 
8. Me gustan los chicas que son muy     alegras     alegre     alegres. 
9. Esta ropa es cara, pero     ésa     esa     esas     es muy cara. 
10 ¿Qué haces después     de el      de      del     gimnasio? 

VII. 2% Svarið spurningunni. 
1. ¿Cómo voy al hospital Borgarspítalinn, por favor? (Tú estás en Versló). 
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VIII. 6% Lýsið staðsetningu eftirtalinna hluta í herbergjum Antons og Martins. 
Fotografía  Silla  Bolso  Cama 

 
IX. 2% Ljúkið setningunum með muy, mucho (a,os,as), algo, nadie, nada. algún.  

(Tvö orð ganga af). 
1. No me gusta _________________________ esta chaqueta azul. 
2. Clara habla _________________________ bien italiano y francés. 
3. _________________________ chicas islandesas hablan español en la clase. 
4. _________________________ viene a mi casa esta noche. 

VOCABULARIO 
I. 3%  Strikið undir það orð í hverri línu sem passar ekki.  

1. Mareos,   resfriado,   dolor,   gris,   estrés,   fiebre 
2. Feo,   tartamudo,   sociable,   perezoso,   danés,   sincero 
3. Bañador,   falda,   botas,   zapatos,   abrigo,   arroz,   camiseta 
4. Nariz,   codo,    hombre,   espalda,   tobillo,   dedo 
5. Aceite,   verdura,   queso,   detergente,   pan,   huevos 
6. Cuello,    cara,   rodilla,   pierna,   grasa,   muela 

II. 5% La familia Rúiz. Gerið eins og í dæminu: 

 
Dæmi: Ana es  la mujer                   de Ramón. 

1. Ramón y Ana son _________________________ de José y Marisa. 
2. Cristina tiene _________________________, Jesús y Ricardo. 
3. María es _________________________ de Ana y Ramón. 
4. Juan es _________________________ de Cristina. 
5. Ricardo es _________________________ de Patricia. 

III. 6% Notið orðin úr dálknum til að fylla í eyðurnar. (Það er nóg að setja bókstafinn). 
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1. -¿__ es ese chico, Ana? Ahí, el que está a tu izquierda. 
 -Es el nuevo profesor de química. 
 - _______ muy _____ ¿verdad? 
 -Sí, y además es muy majo. 
2. -Aquí tengo las fotos de esta Navidad... 
 -¿Quién es el _______________ que está sentado? 
 -Mi hermano. 
 -Pues es muy majo... ¿Cuántos ____ tiene? 
 -Treinta, y no tiene _______________. 
3. -¿Cuántos _______________ tienes? 
 -Dos: Alfonso y Lolo. 
 -¿Alfonso es el mayor? 
 -No, qué va, Alfonso es el ______. 
4. Luis está enfermo, tiene _____. 

5. ¡_____ !, ¿ ______ muchos en tu familia? 

6. -Por favor, ¿tienes _______________? 

 

Lesskilningur. 
I. 8% Lesið eftirfarandi texta. 
Marina quiere a Currito. 
Mi prima Marina vive con sus padres en Sevilla. Allí trabaja en un gran hospital. Es enfermera. 
Tiene dieciocho años y es muy guapa. Marina tiene novio. Éste se llama Currito, tiene 
veintiocho años y es elegante y simpático. Currito es torero (nautabani), pero no es un torero 
famoso.  
Los padres de Marina, mis tíos no quieren a Currito porque no tiene dinero. Quieren a Ricardo, 
un  doctor de Sevilla. Ricardo sí es rico. Pero Marina no quiere a Ricardo. Éste tiene cuarenta 
años y es muy aburrido. 
Ahora Marina está en Madrid, en mi casa. Está de vacaciones. Aquí está también Currito. Mi 
prima y el torero salen todos los días y van al cine, parecen muy felices. 
Pero mañana mis tios vienen a Madrid y vienen con Ricardo. ¡Qué problema! 
II. Skrifið á íslensku hvort eftirfarandi setningar eru réttar eða rangar og útskýrið af 

hverju. 
1. Marina no quiere a su novio Currito. 
2.  Los padres de Marina prefieren a Ricardo. 
3. Marina está con sus padres en Madrid. 
4. Ricardo y Currito son iguales. 

Lesið efni. 
I. 4% Svarið á spænsku. 

1. ¿Por qué el 70% de los jovenes españoles menores de 29 años viven en casa de sus 
padres? 

2. ¿Por qué los islandeses y los españoles son diferentes? 
Málnotkun. 
I. 8% Skifið á spænsku viðeigandi spurningar eða svör. 

1. ¿Qué fecha es hoy, por favor? 
2. ●¡Qué cara es esta falda, este vestido, estos zapatos...bueno, todo!  
 ○Sí, es que...  

A. chico 

B. hora 

C. Es 

D. años 

E. Sois 

F. alto 

G. Quién 

H. pequeño 

I. Oye 

J. hermanos 

K. novia 

L. falta de apetito 
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3. ¿Son en total 4.500 pesetas? 
4. ¿Qué haces en tus vacaciones? 
5. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu padre? 
6. ¿Invitamos a Pedro a tu fiesta?________ Es muy aburrido. 
7. La canción de Macarena es muy divertida ¿No te parece? 
8. ¡Ay, me duele muchísimo la cabeza y tengo gripe! 

II. 10% Fyllið út með persónulegum upplýsingum ykkar. 
Dæmi  Nombre: Me llamo Íris Ásgeirsdóttir... 
País: 
Edad: 
Estados civil: 
Profesión: 
Lenguas: 
Descripción física: 
Carácter: 
Intereses personales (áhugamál): 

Stærðfræði, alþjóða- og máladeild 
1. (8%) Einfaldið: 
 a. 3

2
3
1

2
1 1:33 ⋅  

 b. ))1)223(1(:61(:68 +⋅−−−−  
2. (10%) Gefin er margliðan 456)( 2 −+= xxxP  
 a. Finnið )1(−P  
 b. Þáttið margliðuna 
3. (10% ) Leysið jöfnurnar: 

 a. 12
=− x

x
 

 b. 0456 2 =−+ xx  
 c. ( ) 22log =x  
4. (10%) Gefin er margliðan  )3)(2)(1()( +−+= xxxxP  
 a. Hvert er stig margliðunnar )(xP ? 
 b. Gerið formerkjamynd fyrir )(xP   
5. (15%) Gefin er jafna fleygbogans: 862 2 −+= xxy  
 a. Finnið hnit topp-/botnpunkt 
 b. Finnið núllstöðvar 
 c. Teiknið feril fleygbogans í hnitakerfi 

6. (7%) Einfaldið eins og unnt er:  
86

62
12

53
22 ++

+
−

−+
+

xx
x

xx
x  

7. (10%) Einfaldið með velda- eða rótareglum: 
 a. 2132 ):3(:18 yxyx −−  
 b. 3227122 −+  
8.  (5%) Ritið jöfnu hrings með miðju í (-3,10) og radíus 5  
9.  (10%) Grunnmengið er [ ]8,1−=U .  Mengin A og B eru innan þessa 
grunnmengis. ] ] ] [6,2 og 4,1 =−= BA .  Sýnið á talnalínu: 
 a.  BA∩  
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 b.  A \ B 
 c.  ′A  (fyllimengi A) 
10. (10%) Gefið er fallið: 23)( 3 +−= xxxf  
 a. Sýnið að x = 1 sé núllstöð  
 b. Finnið aðrar núllstöðvar fallsins 
11. (5%) Gefin er eftirfarandi formerkjamynd fyrir 2. stigs margliðuna: ( ) CBxAxxP ++= 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gefið er að: 1
4

−=
−

A
D  (þar sem ACBD 42 −= ) 

 Einnig er gefið að C = 8 
a. Teiknið feril margliðunnar 

Stærðfræði, stærðfræðideild 
Lesinn hluti: 
1. 30% Skilgreinið eftirfarandi hugtök: 
a) Núllstöð margliðu. 
b) Algildi tölu ( x ). 
c) Vigur. 
d) Stefnuhorn vigurs. 
e) Hringferill. 
 

2. 12% 
a) Finnið núllstöðvar margliðunnar 422)( 2 −+= xxxP .  

b) Kannið formerki margliðunnar 422)( 2 −+= xxxP . 
 

3. 10% 
Finnið hnit vigurs sem er samsíða línunni 1212

5 +−= xy og hefur lengdina 3. 

4. 5% 
Fyrir hvaða gildi á b hefur jafnan 0162 =++ bxx  eina lausn? 
5. 5% 

Finnið hornið frá vigrinum 







=

3
4

a  til vigursins 






−
=

3
2

b . 

6. 10% 
Sannið reglurnar 
a) aaa ⋅=2 . 

b) Ef ba ⊥  þá er 0=⋅ba . 
 

7. 8% 

+   +   +   +   +   +     + + + + + + - - - - -

0 1 2 3 4 5 6 
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Sannið regluna:  Um flatarmál þríhyrningsins ABC  gildir að ACABF þ ⋅= 2
1  

8. 8% 
Leiðið út almenna jöfnu hrings með miðju í ),( 00 yx og radíus r. Teiknið góða skýringarmynd. 
 
9. 6% 
Rökstyðjið eftirfarandi reglur (teiknið mynd): )cos()cos( vv =− og )sin()sin( vv −=−  
 

10. 6% 
Setjið upp jöfnu og leysið eftirfarandi dæmi. 
Ef meðalhraði bíls er aukinn um klst

km25 þá styttist aksturstíminn um 20 mínútur. Finnið 

upphaflegan meðalhraða bílsins. 

Stærðfræði, stærðfræðideild 
Ólesinn hluti: 
1.  (15%) 
Kross á réttum stað: 3%. Kross á röngum stað: –0,5%. Enginn kross: Hvorki rétt né rangt. 
a)  Ef [ ]8,3=A  og ] [9,5=B  þá er A \ B  

[ [ [ ] ] [ { }4,3)(9,8)(5,3)(5,3)(  
b)  Samhverfuás fleygbogans 542 +−= xxy  hefur jöfnuna 
(   )  5=x                 (   )  5=y                   (   )  2=x                   (   )  2=y  
c)  Ef ( )3,1−=A  og ( )5,4 −−=B  þá er vigurinn AB  
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d)  Jafna hrings er 05422 =−−+ yyx . Radíus hringsins er þá 
21)(4)(5)(3)( ==== rrrr  

e)  Ef 4 9ax =  þá er  

aaxaaxaxaax ⋅=⋅==⋅= 2424 2 )()()()( 9
4

 
2.  (20%)  
Leysið  

a) 04
1

2
=+

+x
x  

b) 12 2 ≤− xx  

c) 112
1 +=− xx  

d)  ( ) ( ) ( )8log2loglog 32 +=+ xxx  

3. (10%)  
Leysið 

a)  133 32 =⋅ +xx  
b)  0)cos(2)2sin(3 =+ xx  

4.  (5%) 
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Í ABC∆  er 8,6 == ba  og 9=c . Finnið hornið C. 

5.  (5%) 

Einfaldið eins og unnt er 
1

1
2

11
22 −
−+

− xxxx
. 

6.  (15%) 

a)  Finnið tölu t þannig að vigurinn 







+12t

t
 hafi lengdina 2 . 

b)  Finnið vigurinn a  ef vitað er að stefnuhorn hans er °75  og 5=a . 

c)  Finnið skurðpunkta hringsins 6: 22 =+ yxH  og fleygbogans 6: 2 −= xyF . 

7.  (10%) 
Jafna línunnar l er 32 +−= xy .  Í ABC∆  eru A og C punktar á línunni l. Einnig er vitað 
að ( )3,0=A , ( )0,1−=B  og °=∠ 90C C  

a)  Finnið ofanvarp AB  á línuna l. 
b)  Finnið flatarmál þríhyrningsins ABC∆ . 
8.  (20%) 

Hringurinn H hefur stikunina 




+−=
+=

)sin(42
)cos(41

:
vy

vx
H  . 

Almenn jafna línunnar m er 0943 =+− yx . 

a) Finnið stikun línunnar m. 
b) Finnið skurðpunkta hringsins H við x-ás. 
c) Finnið jöfnu línu sem gengur í gegnum miðju hringsins H og er hornrétt á línuna m. 

d) Punkturinn ( )2,5 −  er á hringnum H. Hvar lendir þessi punktur ef honum er snúið um 0120  
um miðju hringsins? 

Stærðfræði, viðskiptadeild 
1. (8%) 

a) Skilgreinið hugtakið: Stefnuhorn vigurs a  
b) Skilgreinið hugtakið: Logri (logaritmi) af jákvæðri tölu a 

 

2. (9%) 
Kross á réttum stað: 3%. Kross á röngum stað: –0,5%. Enginn kross: Hvorki rétt né rangt. 
a)  Ef [ ]8,3=A  og ] [9,5=B  þá er A \ B  

[ [ [ ] ] [ { }4,3)(9,8)(5,3)(5,3)(  
 

b)  Samhverfuás fleygbogans 542 +−= xxy  hefur jöfnuna 
(   )  5=x  (   )  5=y  (   )  2=x  (   )  2=y  
 

c)  Ef ( )3,1−=A  og ( )5,4 −−=B  þá er vigurinn AB  



 81









−
−








−








−








−
−

8
3

)(
8
3

)(
3

8
)(

3
8

)(  

3. (9%) 

 a) Styttið: 
4129
6521

2

2

+−
−−

xx
xx  

 b) Breytið lotutugabrotinu 183,1  í almennt brot 

4. (5%) 
 Leysið jöfnuna: 

02)cos(5)(cos2 2 =+⋅−⋅ xx  
 

5. (4%) 
 Leysið jöfnuna: 

  43
5

43 =





 +−

−
− xx  

6. (5%) 
 Finnið jöfnu línu í gegnum punktinn (3,5) sem er samsíða stöðuvigur punktsins (4,8) 
 

7. (12%) Gefnir eru punktarnir )5,1(),6,5(),2,2( === CBA  

 a) Finnið vigrana AB  og BC  

 b) Finnið einingavigur samsíða AB . 

 c) Finnið ofanvarp vigursins BC á línu sem liggur í gegnum punktana A og B 

8. (8%)  Sannið regluna:  

 Ef A, B og O eru þrír punktar sem ekki liggja á beinni línu og M er miðpunktur striksins AB 

þá gildir reglan: ( )OBOAOM +=
2
1  

9. (9%) 

 a) Einfaldið: bab
ab

ab 2:
9

)6( 6
3

21

+−
−

 

 b) Einfaldið: 15 85 43 2 : −⋅ xxx  

10. (5%)  Í þríhyrningi ABC eru hliðarnar 129,7 === cogba . Finnið hornið B. 

11. (4%) Gefin er stikun línu l, 




−=
+=

ty
tx

35
21

:l  og almenn jafna línu m: 0854 =−+ yx  

Finnið skurðpunkt línanna. 

12. (4%) Gefinn er hringurinn  0364: 22 =−+−+ yxyxH  
 Hver er miðpunktur hringsins og radíus? 
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13. (15%) Gefinn er þríhyrningur ABC þar sem : )2,0(),1,3(),2,1( ==−−= CBA  

 a) Finnið stikaform línu í gegnum punkta A og B. 
 b) Finnið stærð hornsins B í ABC∆ . 
 c) Finnið flatarmál þríhyrningsins ABC. 
14. (3%) Hringur er með miðju í upphafspunkti hnitakerfisins (0,0) og hefur radíus 1.  
 Línan m gengur í gegnum miðju hringsins og myndar 30° horn við y-ásinn (hornið frá 

y-ás að línunni er 30°). Finnið skurðpunkta línunnar m og hringsins. 
 

 

 

 

 

 

Tölvunotkun 
Nafn: ______________________ 
Notendanafn: __________ Próf: P2 
Hjálpargögn: Word handbókin, Excel 2000 og Access 2000. 

* Nemendur skulu vinna verkefnið sjálfstætt. Ef kennarar verða varir við samvinnu er 
heimilt að gefa 0 fyrir verkefnið. Ekki þýðir að biðja kennara um hjálp.   

 
Vægi prófþátta 
Hraðapróf: (lokið)  30%  
Word-hlutinn    50% Áætl. tími 50/70 af 130 mín.  93 mín 
EXCEL hlutinn  10% Áætl. tími 10/70 af 130 mín  18,5 mín 
ACCESS-hlutinn  10% Áætl. tími 10/70 af 130 mín.  18,5 mín 
 
Gætið vel hvað tímanum líður í hverjum þætti um sig. 
1. Athugið að merkja forsíðuna þannig að hún sé rétt merkt ykkur með nafni, notendanafni 

og prófnúmeri.   
Á svæðinu þínu eru skrár fyrir bæði P2 og P3. 
Gættu þess að velja eingöngu þær skrár sem hafa P3 á undan viðaukanafni. 

2. Tölvan er þegar tengd netinu.  
Ekki tengjast undir ykkar eigin notandanafni.  
Ræsið Word 2000. 

3. Vinnið verkefnin eins og lýst er á fyrirmælablöðum fyrir WORD-hluta, EXCEL- og ACCESS 
hluta. 

4. Munið að vista í lokin. 
5. Lokið öllum forritum og standið upp og aftengist ekki netinu. 

P2 – WORD-hluti 50% 

Áætlaður tími 93 mín.     Munið að vista reglulega! 

x

y 

m 
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Fyrirmæli fyrir P2 
Verkefnið er formbréf og fréttabréf með efnisyfirliti og lista yfir töflutexta. 
Unnið er með 3 skjöl: 

Gagnaskjal: P2_gagn.doc. Skjal sem nemandi sækir. Vistið á N:\PROF. sem 
Bekkur_NotandanafnP2_gagn.doc (dæmi: 4A_BalSveP2_gagn.DOC) 

Aðalskjal: P2_ADAL.doc. Skjal sem nemandi myndar sjálfur. Vistið á N:\PROF sem 
Bekkur_NotandanafnP2_Adal.doc. (dæmi: 4A_BalSveP2_Adal.DOC) 

Hjálagt skjal: P2.doc. Ómótaður texti tekinn af svæðinu N:\PROF.  
Nemandi mótar eftir sýnishorni og vistar á N:\PROF sem 
Bekkur_NotandanafnP2.doc. (dæmi: 4A_BalSveP2.DOC) 

1. Gagnaskjalið: Tilbúið á svæðinu N:\PROF og heitir P2gagn.doc. Vistað á N:\PROF. 
sem Bekkur_NotandanafnP2_gagn.doc(dæmi: 
4A_BalSveP3_gagn.DOC) gagn stendur fyrir gagnaskjal. 

2. Aðalskjalið: 
2.1 Notið sniðmát fyrir hefðbundna uppsetningu 2 við uppsetningu bréfsins. 

Sniðmátið heitir H2.DOT og er á flipanum VÍ. Spássíur: Efri 0,5", neðri 1", 
vinstri og hægri 1,25". 

2.2 Tengið við gagnaskjalið og ritið texta bréfsins. 
Vistið bréfið sem Bekkur_NotendanafnADAL_P2.DOC á svæðinu N:\PROF 

2.3 Merkið bréfið með nafni og bekk. 
2.4 Setjið inn viðeigandi svæði og skilyrðissetningar. Sjá niðurstöður í hjálögðu 

ljósriti þar sem sýnd eru bréf allra færslnanna. 
2.5 Ávarpið kvenfólk: Kæra Ávarpið karlmenn: Kæri 
2.6 Látið koma fram í bréfinu í hvaða deild viðtakandi var. Þeir sem voru í 

hagfræðideild fá textann: er mæting í Bláa sal. Þeir sem voru í máladeild fá 
textann: er mæting í Rauða sal. Þeir sem voru í stærðfræðideild fá textann: er 
mæting í Græna sal. 

2.7 Kvenfólk fær textann: að mæta með rauða rós í hárinu. Karlmenn fá textann: 
að mæta með hvíta nellikku í barminum. 

2.8 Setjið vatnsmerki. Myndin er á S:\tolvunotkun\myndir og heitir Dancers. 
2.9 Vistið bréfið að lokum á svæðinu N:\PROF. 

3. Hjálagt fylgiskjal með efnisyfirliti og lista yfir töflutexta: 
3.1 Sækið skjalið P2.doc sem er á svæðinu N:\PROF og vistið á sama stað sem 

Bekkur_NotandanafnP2.doc. 
 Spássíur: Efri: 1,2", neðri: 1", vinstri og hægri: 1". 
3.2 Mótið skjalið samkvæmt sýnishorni. Mótið aðaltexta beint. Bæta þarf við þeim 

texta sem vantar. 
3.3 Setjið haus og fót eins og sýnt er á sýnishorni. 
3.4 Setjið fyrirsagnastíla á fyrirsagnir. Hafið tvö þrep fyrirsagna (Heading 1 og 

Heading2). 
3.5 Letrið í matseðlinum er Monotype Corsiva 12 pt. 
3.6 Myndirnar eru  á S:\tolvunotkun\myndir og heita Dancers og Verslo. 
3.7 Formið töflur í Grid 3 (sjálfvirk mótun). Látið miða og sjálfvirka númeringu á 

töflur. 
3.8 Notið forritið til að mynda efnisyfirlit. Það á að koma á sér síðu fremst í skjalið 

án hauss og fótar. Veljið sniðið Formal. Látið forritið mynda lista yfir 
töflutexta á sömu síðu og notið fyrirsagnastíl á efsta þrepi á fyrirsögnina. Velið 
Classic. 
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3.9 Vistið skjalið að lokum á svæðinu N:\PROF.. 
4. Lokið WORD-skjölunum og farið út úr WORD.  
 
Gagnaskjal fyrir formbréf 

Kyn Nafn1 Nafn2 Gata Póstnúmer Sveitarfélag Deild 
kv Elín Sigurðardóttir Asparási 100 210 Garðabæ hagfræðideild 
kk Árni Eiríksson Holtsgötu 300 220 Hafnarfirði stærðfræðideild 
kv Jóna Sigursteinsdóttir Lyngási 200 210 Garðabæ máladeild 
kk Sigurður Jósteinsson Hverfisgötu 110 220 Hafnarfirði hagfræðideild 
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aðalskjal (formbréf ein síða)
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aðalskjal (fjórar síður smækkað á eina)
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Fylgiskjal efnisyfirlit og töflur
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Fylgiskjal síða 1



 89

Fylgiskjal síða 2 
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Excel-hluti 
Áætlaður tími er 18,5 mín. 

Fyrirmæli fyrir P2. 
 
Verkefnið fjallar um tölvukaup framhaldsskóla. 
 
1. Opnið vinnubók með nafninu P2.xls í möppunni PROF sem er á ykkar svæði. Gætið þess 

að vista með bekkur_notendanafnP2 á sama stað svo skráin týnist ekki, t.d. 
4A_BalSveP2.xls. 

2. Vinnubókin inniheldur 2 vinnusíður: Aðalsíða og afsláttartafla (sjá hér neðst). 

3. Merkið með nafni og bekk í B1. 

3.1. Setjið inn dagsetningarfall í B2 og mótið eins og sýnt er. 

3.2. I-dálkur: Finnið Samtals verð út frá fjölda eininga í dálkum B til H og verðum í 
svæði F3 til L3. 

3.3. J-dálkur: Finnið afslátt í krónum. Flettið afsláttarprósentu upp í síðunni 
afsláttartafla í töflunni yfir upphæð og afslátt. 

3.4. K-dálkur: Finnið aukaafslátt ef keypt er þráðlaust net. 

3.5. L-dálkur: Finnið lokaverð. 

3.6. M-dálkur: Notið innbyggt fall til að finna röð kaupenda út frá lokaverði. Hæsta 
lokaverðið er nr. 1. 

3.7. Finnið fjölda þeirra sem kaupa yfir 100 eintök af hugbúnaði í E19. 

3.8. Finnið fjölda þeirra sem kaupa undir 100 eintök af hugbúnaði í E20. 

3.9. Finnið samanlagt lokaverð hjá þeim sem kaupa yfir 100 eintök í E21. 

3.10. Finnið samanlagt lokaverð hjá þeim sem kaupa undir 100 eintök í E22. 

3.11. Tengið saman innbyggð föll og texta og búið til línuna í A16. 

__________________________________________________________________________ 

Síðan Afsláttartafla lítur svona út. 
 
Upphæð Afsláttur 

5.000.000 1% 
7.500.000 2% 

10.000.000 4% 
12.500.000 5% 
15.000.000 6% 
17.500.000 8% 
20.000.000 9% 
22.500.000 10% 
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Excel tafla 
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Access-hluti 
Tími 18,5 mínútur. 

Byrjið á að breyta nafni gagnasafnsins í möppunni N:\prof úr P2.mdb í 
Bekkur_notandanafnP2.mdb. Notið My Computer gluggann og ljómið nafnið. Notið síðan 
F2 hnappinn til að breyta nafninu. 

1. Gagnagrunnurinn sem þú átt að vinna heitir Bekkur+notandanafn_P2.mdb og er á 
efnisskránni N:/PROF. Hann inniheldur töflur sem heita Farþegaskrá og Ferðaskrá. 
Skoðið þær og breytið eftirfarandi: 

1.1. Farþegaskrá: Setjið frumlykil á svæðið Farþeganúmer. 

1.2. Ferðaskrá: Breytið uppsetningu þannig að: 

• Áfangastaður verði Text 15 stafir. 

• Verð sé Currency, Currency kr. með engum aukastöfum. 

• Greiðslustaða verði Text, 10 stafir. 

2. Fyrirspurnir. 

2.1. Valin svæði: Búið til fyrirspurn sem birtir eftirfarandi svæði úr báðum töflunum: 
Nafn, Heimilisfang, Póstnúmer, Farþeganúmer, Áfangastaður, Verð og 
Greiðslustaða. Raðið eftir farþeganúmeri. Vistið sem: 01Valin svæði. 

 
2.2. Spurt um áfangastað: Búið til fyrirspurn sem spyr um áfangastað og ef ekkert 

er slegið inn birtast allir áfangastaðir. Vistið sem: 02Spurt um stað. Fyrir neðan 
hefur Rimini verið valin. 
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2.3. Búið til fyrirspurn sem birtir alla þá farþega sem hafa ekki greitt neitt inn á 
ferðina sína [ógr.]. Látið einnig ferðina sem þeir eru skráðir í birtast. Vistið sem: 
03Farþegar sem ekki hafa greitt. 

 
2.4. Búið til fyrirspurn sem finnur allar konur sem búa í Reykjavík og Kópavogi. Vistið 

sem: 04Konur í Reykjavík og Kópavogi. 

 
 

Þjóðhagfræði 
Hluti A – krossaspurningar 30% 
Hvert rétt svar gefur 2 stig. Rangt svar gefur -0,5 stig en enginn frádráttur á sér stað ef spurn-
ingu er sleppt. Alls eru 15 krossaspurningar. Aðeins eitt svar er rétt eða réttast. 

1. Gefinn er eftirfarandi framleiðslumöguleikaferill fyrir þjóðfélag sem framleiðir tvær vörur, 
bíla og hjólhýsi. Upprunalegi ferillinn er A og síðan flyst ferillinn í B. Hver er möguleg 
skýring á þessum flutningi framleiðslumöguleikaferilsins? 
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a) Framleiðni starfsmanna í hjólhýsaiðnaði eykst og aðföng í bílaframleiðslu hækka í verði. 
b) Framleiðni starfsmanna í bílaiðnaði eykst en aðföng í hjólhýsaframleiðslu hækka í verði. 
c) Tækninýjungar verða í hjólhýsaiðnaði. 
d) Jarðskjálftar eyðileggja ¼ af bílaverksmiðjum. 

2. Hagfræðin reynir að svara nokkrum grundvallarviðfangsefnum. Hver eru þau? 
a) Skorturinn, valið og fórnarkostnaðurinn. 
b) Hvað á að framleiða, hve mikið, hvernig og hvernig á að skipta framleiðslunni? 
c) Að greina á milli staðreyndahagfræði og stefnuhagfræði. 
d) Hvernig á að auka hagvöxt, halda niðri verðbólgu, halda fullri atvinnu, halda jafnvægi 

og auka velferð þegnanna? 

3. Til hvaða aðgerða getur Seðlabankinn gripið ef hann ætlar sér að auka peningamagn í 
umferð? 
a) Hækka bindiskyldu og/eða lausafjárskyldu. 
b) Lækka bindiskyldu og/eða lausafjárskyldu. 
c) Selt ríkisskuldabréf. 
d) Selt gullforða sinn til almennings. 

4. Hver af eftirfarandi aðgerðum getur örvað hagkerfið í niðursveiflu? 
a) Samdráttur í ríkisútgjöldum. 
b) Vaxtahækkun. 
c) Skattahækkun. 
d) Vaxtalækkun. 

5. Samkvæmt peningamagnskenningunni: 
a) er heppilegt að auka peningamagn í umferð til að slá á þenslu. 
b) er hægt að auka framleiðslumagn með því að prenta meira af peningum. 
c) er heppilegt að draga úr peningamagni til að stuðla að lægri verðbólgu. 
d) er verðlagið og peningamagnið fastar stærðir (breytist ekki hvað sem á dynur). 

6. Markaneysluhlutfallið... 
a) er það hlutfall viðbótartekna sem einstaklingar eyða í fjárfestingu. 
b) er það hlutfall viðbótartekna sem einstaklingar eyða í sparnað. 
c) er það sama og peningamargfaldarinn. 
d) er jafnt og 1 þegar einstaklingar eyða öllum viðbótartekjum í neyslu. 

7. Með eðlilegu atvinnuleysi er átt við... 
a) atvinnuleysi sem stafar af skipulagsbreytingum. 
b) að hagfræðingum finnist eðlilegt að margir séu atvinnulausir. 
c) að það sé full atvinna í hagkerfinu. 
d) Allt ofantalið er rangt. 

8. Árið 2001 var VLF 710 á verðlagi þess árs. Þjóðhagsstofnun gerir ráð fyrir að VLF á árinu 
2002 verði 740. Samkvæmt athugun Hagstofunnar var vísitala neysluverðs árið 2001 í 210,6 
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stigi. Þjóðhagsstofnun reiknar með að vísitalan fyrir árið 2002 verði 227,5. Hvað reiknar 
Þjóðhagsstofnun með mikilli verðbólgu á þessu ári námundað með tveimur aukastöfum? 
a) 8,02% 
b) 7,43% 
c) 4,23% 
d) 4,05% 

9. Hvað reiknar Þjóðhagsstofnun með miklum hagvexti á þessu ári námundað með tveimur 
aukastöfum? (Notið upplýsingar úr spurningunni að ofan). 
a) 3,52% 
b) -3,52% 
c) 3,65% 
d) -3,65% 

10. Gefnar eru eftirfarandi upplýsingar:Vísitala neysluverðs hækkaði um 9,2% á síðasta ári. 
Eignir íslenskra lífeyrissjóða voru í upphafi síðasta árs 500 milljarðar. Nafnávöxtun eigna 
lífeyrissjóða var 7,6%. Hver var raunávöxtun lífeyrissjóða í prósentum og í krónum? 
a) Raunávöxtun var 1,6% og 80 milljarðar. 
b) Raunávöxtun var 16,8% og 840 milljarðar. 
c) Raunávöxtun var 1,6% og 8 milljarðar. 
d) Allt ofantalið er rangt. 

11. Gerum ráð fyrir að íbúafjöldi á vinnufærum aldri sé 260 þúsund og mannafli (vinnuafl) sé 
130 þúsund. Skráðir atvinnulausir eru 5.200. Atvinnuleysi er þá: 
a) 3,1% 
b) 4,0% 
c) 5,0% 
d) 2,0% 

12. Verg landsframleiðsla árið 2001 var 771 milljarðar á verðlagi þess árs. Árið 2000 var verg 
landsframleiðsla 718 milljarðar á verðlagi þess árs. Árið 2000 var verðvísitala landsfram-
leiðslunnar 184,5 stig. Hagvöxtur á milli áranna var 2,9%. Hver var verðbólgan á milli 
áranna 2000 og 2001 námunduð með tveimur aukastöfum? 
a) 4,73% 
b) 4,36% 
c) 5,11% 
d) 4,96% 

Svarið næstu þremur spurningum í ljósi eftirfarandi upplýsinga: Robinson Krúsó og Frjádagur 
eru báðir íbúar á eyðieyju. Þeir geta annars vegar tínt kókóshnetur til matar eða veitt fisk. 
Eftirfarandi tafla sýnir hvað hver um sig getur aflað á dag: 

 Fjöldi kókoshneta Fjöldi fiska 
Krúsó 10 1 
Frjádagur 30 2 

13. Hver hefur algera yfirburði í að tína kókoshnetur? Hver hefur algera yfirburði í að veiða 
fisk? 
a) Krúsó hefur algera yfirburði í að tína kókoshnetur og í að veiða fisk. 
b) Frjádagur hefur algera yfirburði í að tína kókoshnetur og í að veiða fisk. 
c) Krúsó hefur algera yfirburði í að veiða fisk. Frjádagur hefur algera yfirburði í að tína  

kókoshnetur. 
d) Krúsó hefur algera yfirburði í að tína kókoshnetur. Frjádagur hefur algera yfirburði í að 

veiða fisk. 
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14. Hver er fórnarkostnaður Krúsó við að tína eina kókoshnetu? Hver er fórnarkostnaður hans 
við að veiða einn fisk? 
a) Fórnarkostnaður einnar kókoshnetu er 1/10 fiskur. Fórnarkostnaður eins fisks eru 10 

kókoshentur. 
b) Fórnarkostnaður einnar kókoshnetu eru 10 fiskar. Fórnarkostnaður eins fisks er 1/10 

kókóshnetu. 
c) Fórnarkostnaður einnar kókoshnetu er 1/10 fiskur. Fórnarkostnaður eins fisks er ein 

kókóshneta. 
d) Fórnarkostnaður einnar kókoshnetu er einn fiskur. Fórnarkostnaður eins fisks eru 10 

kókóshnetur. 

15. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
a) Frjádagur mun ekki vilja eiga viðskipti við Krúsó. 
b) Krúsó mun ekki vilja eiga viðskipti við Frjádag. 
c) Krúsó mun sérhæfa sig í að tína kókoshnetur og Frjádagur mun sérhæfa sig í að veiða 

fisk. 
d) Krúsó mun sérhæfa sig í að veiða fisk og Frjádagur mun sérhæfa sig í að tína 

kókoshnetur. 

Hluti B - Dæmi (12%) 
Til skoðunar er fasteignamarkaðurinn á Vonlausaskeri sem er skammt norður af Grímsey. 
Gefin er eftirspurn og framboð eftir húsnæði: 

ME = 5300-5V 
MF = 300 

a) 3% Hvert er jafnvægisverð og jafnvægismagn á fasteignamarkaðnum? 
b) 3% Sýnið á mynd og merkið ásana. 
c) 3% Nú gerist það að færeyskir fjárfestar hyggjast byggja álver á Vonlausaskeri. Þetta gerir 

það að verkum að eftirspurn eftir húsnæði breytist og verður: ME = 7300-5V. Hvert 
verður núna jafnvægisverð og jafnvægismagn? Sýnið á mynd. 

d) 3% Hvað þarf að auka framboðið á húsnæði á Vonlausaskeri til að halda óbreyttu 
markaðsverði á húsnæði m.v. a) lið? 

Hluti C: (16%) Þjóðhagsreikningar 
Fyrir liggja eftirfarandi upplýsingar úr þjóðhagsreikningum hagkerfis: 
Einkaneysla .................................................. 900 
Samneysla .................................................... 108 
Fjármunamyndun (vergar fjárfestingar)....... 120 
Birgðir í upphafi árs ....................................... 90 
Birgðir í lok árs .............................................. 60 
Útflutningur vöru og þjónustu ..................... 160 
Innflutningur vöru og þjónustu .................... 120 
Nettó þáttatekjur frá útlöndum....................... 20 
Óbeinir skattar................................................ 40 
Tilfærslur til heimila ...................................... 10 
Afskriftir fyrirtækja........................................ 76 
Afskriftir hins opinbera.................................... 4 
Beinir skattar heimilanna ............................... 50 
Laun samtals ................................................ 700 
 

Finnið eftirfarandi stærðir: 
a) 4% Verga landsframleiðslu (VLF) 
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b) 4% Verga þjóðarframleiðslu (VÞF) 
c) 4% Ráðstöfunartekjur heimilanna 
d) 4% Hreina fjárfestingu 

Hluti D - Almennar spurningar og hugtök 42%. 

1. 6% Nefnið fjóra flokka framleiðsluþátta og fjallið um hvern og einn í stuttu máli. 
2. 6% Hvað eru endurfjárfestingar og hverjar eru forsendur þeirra í lokuðu hagkerfi? 
3. 6% Hvernig geta verkalýðsfélög knúið fram hærri laun en mynduðust á frjálsum 

vinnumarkaði og hverjar eru afleiðingar þess? Sýnið á mynd. 
4. 6% Hvaða þrenns konar gengiskráningarkerfi hafa stjórnvöld val um? Útskýrið hvern 

möguleika í örstuttu máli. 
5. 6% Útskýrið laumufarþegavandamálið. 
6. 6% Hvað eru tilfærslur og hvaða hlutverki þjóna þær? 
7. 6% Hvað er átt við með ruðningsáhrifum? 

Þýska 

A. Wortschatz und Textverständnis 30% 
1. Themen neu: Übersetzen Sie die Wörter ins Deutsche.(Þýðið orðin í svigunum yfir á 

þýsku  og athugið að beygja sagnir.) 10% 
Heinz Kuhlmann ____(langar) arbeiten. Sein früherer _____(vinnuveitandi) war sehr ___ 
(ánægður) mit ihm. Nur die ____(vinnufélagarnir) haben ihm das Leben schwer gemacht. 
Sie haben ihn immer _____ (stríða). Deshalb hat Heinz ____ (segja upp). Bis jetzt hat er 
noch keine neue____ (staða) gefunden. Ein ___ (starfsmaður) im ___ (atvinnumiðlun) 
meint, Heinz soll seine Frisur ____ (breyta). 

2. Dornröschen: Erklären Sie die Wörter auf Deutsch. (Útskýrið feitletruðu orðin á 
þýsku.) 5% 
Zwölf Feen sind zur Taufe eingeladen. 
Als elf Feen ihre Wünsche ausgesprochen hatten, trat die 13. Fee ein.  
Alle Wünsche gingen in Erfüllung. 
Viele Königssöhne versuchten durch die Hecke zu dringen, aber es gelang ihnen nicht. Nun 
wurde die Hochzeit mit aller Pracht gefeiert. 

3. Übersetzen Sie ins Isländische. (Þýðið yfir á íslensku.) 15% 
Liebe Petra! 
Ich sitze jetzt in unserem neuen Bauernhaus und kann dir endlich einen Brief schreiben. Es 
ist hier viel ruhiger als in Berlin. Man hört kaum Autos, nur die Kinder, wenn sie im Garten 
spielen. Hier gibt es keinen Lärm und Stress. Die Luft ist viel sauberer und wir leben viel 
gesünder. Den Kindern gefallen besonders die Tiere gut. Wir haben fünf Kühe,ein paar 
Hühner, zwei Schafe und einen großen Hund. Ein Schulbus holt die Kinderjeden Morgen ab 
und fährt sie in die Schule. Mit dem großen Garten und den Tieren habe ich immer viel zu 
tun. Am Abend sitzen wir zusammen und erzählen vom Tag. Liebe Grüße. Deine Angela. 

B. Grammatik 50% 
1. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. ( Setjið réttar lýsingarorðsendingar.) 8% 

1. Das klein_____ Regal und der breit_____ Tisch gefallen mir. 
2. Den groß_____ Tisch kannst du dann haben. 
3. Möchtest du auch den niedrig_____ Stuhl kaufen? 
4. Ja gern! Auf so einem niedrig_____ Stuhl sitzt man besonders gut. 
5. Aber zu unserer neu_____ Kommode paßt er überhaupt nicht. 
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6. Doch, klein______ Stühle passen zu allem. 
7. Gut, dann kaufen wir die klein_____ Stühle. 

2. Komparation der Adjektive. (Stigbreyting lýsingarorða.) 8% 
Miðstig: 
1. Dein Pullover ist _____________   ________ mein Pullover (dunkel). 
2. Was möchtest du ________________ machen? (gern) 
3. Mein Auto ist ________________    ________ dein Auto. (gut) 

Efsta stig: 
1. Hier ist das Land ______    ____________(hoch) 
2. Jetzt ist es draußen _____    ____________(kalt) 
3. Das Buch ist _________    _____________(klein) 

3. Genitiv (Eignarfall) 6% 
Dæmi: meine Eltern – ein Haus   Das ist das Haus meiner Eltern. 
1. der Herr – eine Krawatte  Das ist ____________ 
2. mein Kind – ein Pullover  Das ist ____________ 
3. seine Frau – eine Tasche  Das ist ____________ 

4. Tvöfalt andlag (Myndið setningar.) 6% 
der Lehrer - erklären - die Schüler - der Dativ 
die Mutter - kaufen - das Kind - der Schlafsack 

5. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum. (Setjið sagnirnar inn í þátíð.) 4% 
Ich ____ (essen) mein Abendessen um 18.00 Uhr. Dann _____(sitzen) ich im 
Wohnzimmmer und _____ (hören) Musik. Um 20.00 Uhr  
____ mich meine Freundin ______ (anrufen). Sie _____ mich zu einer Party ______ 
(einladen) Ich ____ (nehmen) schnell eine  
Dusche, ___ ein Kleid ___ (anziehen) und __ (bestellen) ein Taxi. 

6. Setzen Sie die Verben ins Perfekt. (Setjið í núliðna tíð.) 3% 
1. Ich bleibe nicht lange hier. 
2. Wir verstehen das nicht. 
3. Was schreibt ihr? 

7. Konjuntionen. (Tengið setningarnar með því að velja viðeigandi aukatengingu þannig 
að þær verði rökréttar.) 5% 

dass            weil            als            wenn            obwohl                ob 
 

1. Er kann nie eine Arbeit finden. Er sieht so verrückt aus. 
2. Sein Freund sagt es. Er will nicht arbeiten. 
3. Die Sonne scheint. Ich gehe immer schwimmen. 
4. Er heiratete seine Frau. Er war nur 20 Jahre alt. 
5. Eva hat wenig Freizeit. Sie ist immer zufrieden. 
 

8. Übersetzen Sie ins Deutsche. (Þýðið yfir á þýsku.) 10% 
Herra Kern er í bænum. Hann fer í bankann og tekur út peninga. Síðan fer hann í bókabúðina. 
Þar kaupir hann bók handa konunni sinni því hún á afmæli í dag. Hann ætlar að gefa henni bók í 
afmælisgjöf. Fyrir framan bókabúðina hittir hann vin sinn Bernd. Þeir fara á kaffihús. Hvar er 
litla kaffihúsið? 

C. Schriftlicher Ausdruck 20% 

1. Dornröschen 5% 
Skrifið 5 setningar í þátíð eða núliðinni tíð um eftirfarandi atriði í ævintýrinu Þyrnirós.  
Notið öll orðin hér að neðan. 

am,15. Geburtstag, gehen, durch, Schloß 
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klein, Zimmer, finden, eintreten 
sitzen, alt, Frau, spinnen 
greifen, sich stechen, Spindel 
fallen, Bett, 100 Jahre, schlafen 

2. Einer singt falsch 15% 
Warum mußte das Konzert von Udo Buchental ausfallen? Was ist ihm passiert? 
Wer soll den Fall untersuchen? 
Erzählen Sie! 12 – 15 Sätze. 



 100

Slit verslunardeildar VÍ 2002 
Kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
 

Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar verslunardeild 
Verzlunarskóla Íslands verður slitið að loknu 97. starfsári sínu. Sérstaklega býð ég velkomna þá 
nemendur sem nú ljúka verslunarprófi og eru hingað komnir til þess að taka við sigurlaunum 
sínum að lokinni strangri og erfiðri baráttu. Áður en til þess kemur munum við þó að venju gera 
stuttlega grein fyrir niðurstöðum prófa í 3. og 4. bekk auk þess sem við munum sýna dúxum 3. 
bekkjar tilhlýðilegan sóma. 
 
3. bekkur: 
Í þriðja bekk gengu 275 nemendur til prófs. 245 nemendur hafa lokið prófi með fullnægjandi 
árangri, 6 féllu en 24 eiga prófum ólokið eða þurfa að endurtaka próf. Þetta er óvenjugóð 
niðurstaða þannig að búast má við fjölgun í 4. bekk næsta vetur. I. ágætiseinkunn fengu 20 
nemendur þriðja bekkjar að þessu sinni. Þetta er fjölmennasti afreksmannahópur sem verið 
hefur í einum árgangi frá stofnun skólans árið 1905. Aðaleinkunnir eru á bilinu 9,0 til 9,4 og er 
við hæfi að lesa upp nöfn þeirra nemenda allra sem á lista þessum eru og gefa þeim gott klapp 
ef þeir eru hér.  
Einkunnina 9,0 fengu þau: 
Eva María Árnadóttir    3-G 
Margrét Ásta Blöndal    3-I 
Árný Sigurbjörg Guðjónsdóttir  3-B 
Erna Guðríður Benediktsdóttir 3-G 
Anna Tómasdóttir    3-I 
Helga Ingimundardóttir   3-I 
Erna Sigmundsdóttir    3-I 
Guðmundur Vignir Sigurðsson  3-G 
Einkunnina 9,1 fengu þau: 
Þórunn Freyja Gústafsdóttir   3-H 
Hildur Knútsdóttir    3-I 
Tinna Þórðardóttir    3-I 
Ari Ólafsson     3-G 
Einkunnina 9,2 fengu þær: 
Sesselja G. Vilhjálmsdóttir   3-G 
Fríða Guðný Birgisdóttir  3-C 
Rebekka Ólafsdóttir    3-C 
Semidúxar með 9,3 eru fjögur: 
Vala Rún Gísladóttir   3-A 
Bjarni Steinar Gunnarsson  3-E  
Stefanía Benónísdóttir   3-I 
Katrín Lilja Sigurðardóttir  3-I 
Dúx með einkunnina 9,4 er: 
Hilmar Þór Sigurjónsson   3-C 
 
Ég bið dúx 3. bekkjar, Hilmar Þór Sigurjónsson, um að koma hingað upp og taka á móti 
verðlaunum skólans fyrir afrek sitt.  
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4. bekkur: 
Í 4. bekk gengu 252 nemendur undir próf og hafa 216 þeirra nú lokið prófum með fullnægjandi 
árangri og verða færðir upp í 5. bekk. 27 nemendur eiga eftir að ljúka prófum eða þurfa að 
endurtaka próf en 9 hafa fallið. Samkvæmt þessu má búast við nokkurri fækkun í 4. bekk næsta 
vetur. Vonandi ná þó flestir þeirra, sem enn eiga þess kost að endurtaka próf sín, upp um bekk. 
 
Ágætu fjórðubekkingar! 
Mig langar að þakka ykkur fyrir síðast sem var á skemmtilegum og fallegum peysufatadegi! 
Frá því þá hafa mörg próf verið þreytt, mörg bókin lesin og e.t.v. ýmsar áhyggjur að steðjað. Ég 
vona að uppskeran nú sé í samræmi við vonir ykkar og væntingar, en hvort svo er, kemur í ljós 
þegar prófskírteini ykkar verða afhent. Því minnist ég á peysufatadaginn að mér finnst sem ekki 
megi láta hjá líða að þakka ykkur fyrir einstaklega vel skipulagða og skemmtilega framkvæmd 
allra mála á þeim hátíðisdegi sem þið svo sannarlega gerðuð að menningarviðburði. Framganga 
ykkar og framkoma vakti slíka athygli, aðdáun og skemmtan að skólastjóri hefur aldrei verið 
stoltari af nemendum sínum. Hafið þökk fyrir. 
 
Ágætu nemendur! 
Tveggja vetra námsefni er nú að baki og að minnsta kosti jafn langur námstími. Hingað komuð 
þið ung og kappsfull með lífsfjör og sjálfstraust þess sem sigraði grunnskólann með glæsibrag 
og fór létt með það. Hér hafið þið dvalið við nám, leik og vinnu, en nú sláum við striki undir 
þann feril og gerum hann upp. Hvað hefur unnist og hvað hefur tapast? Allt skal dregið fram og 
til haga haldið að hætti góðrar bókfærslu. Það er með lífshlaup ykkar líkt og rekstur fyrirtækja. 
Þar verður að byggja framtíð á fortíð og af þekkingu. Þið eruð að byggja ykkur sjálf upp og þess 
vegna er sjálfsþekking það sem þið öðru fremur þurfið á að halda. Þess vegna knýr skólinn 
ykkur áfram og leggur fyrir erfið próf. Ekki til þess að koma ykkur undir mælistiku einkunna, 
heldur til þess að kenna ykkur að þekkja eigið afl og takmörk. Öll stjórnun byggist á því að 
greina á milli styrkleika og veikleika. Allt bæði menn og málefni og það sem mennirnir aðhafast 
á sér sterka og veika þætti, sem greina þarf í millum. 
 
Þið, kæru nemendur, eruð nú á þeim aldri þegar ábyrgðin á eigin málum á að færast af öðrum 
yfir á ykkur sjálf. Þið sjálf verðið í vaxandi mæli að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á 
afleiðingum. Foreldrar og skóli munu á næstu árum draga sig í hlé. Það þýðir þó ekki að þið 
getið ekki lengi enn fengið aðstoð og leiðbeiningar og því síður þýðir það að hætt verði að gera 
kröfur til ykkar, þvert á móti er líklegt að þær aukist.  
 
Ákvarðanir eru lykilatriði í lífi sérhvers manns. Ég bið ykkur því um að hugleiða með hvaða 
hætti ákvarðanir eru teknar og hverjar afleiðingar þeirra eru. Þegar þið komuð hingað þá komuð 
þið eins og börn. Foreldrar og félagar hafa vafalaust átt jafn ríkan þátt í þeirri ákvörðun eins og 
þið sjálf. Í dag hefur sú breyting vonandi orðið að þið spyrjið sjálfa ykkur betur hvað þið viljið 
og getið og miðið síðan ákvörðun ykkar meir við það. En hvað viljið þið verða og hvernig getur 
Verzlunarskóli Íslands hjálpað ykkur? 
 
Skólinn getur hjálpað ykkur að öðlast það sem þið stefnið að og hefur leitast við að gera svo á 
liðnum árum. Hér hafa hæfileikar ykkar verið hvattir og slípaðir. Hér hefur þekking ykkar á 
umhverfi og eðli aukist dag frá degi. Hér hafið þið orðið fyrir margvíslegu áreiti bæði 
ánægjulegu og óþægilegu. Hér hafa verið lögð fyrir ykkur próf og þrautir sem þið hafið öll 
glímt við og stundum leyst en stundum ekki. Þannig hafið þið lært að þekkja takmörk ykkar, 
veikleika og styrkleika. Þannig öðlist þið þá sjálfsþekkingu sem ykkur er nauðsynleg til þess að 
geta sagt „þetta geri ég” eða „þetta geri ég ekki”. 
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Rétt ákvörðun á réttum tíma er leyndardómurinn á bak við velgengni. Ákvörðun er aðeins tekin 
núna. Hið líðandi augnablik er eini tíminn sem til ráðstöfunar er í þessu efni sem öðru. Núna á 
þessu andartaki, eins og svo oft, er um tvennt að velja. Að hlusta á skólastjórann og hugleiða 
það sem hann segir eða láta það fram hjá sér fara. En skiptir einhverju meginmáli hvor 
ákvörðunin er tekin? Já, það er einmitt það sem skiptir meginmáli. 
 
Þið eruð nú á þeim aldri að þið getið enn breytt og mótað venjur ykkar. Að fáum árum liðnum 
munuð þið eiga erfitt með að taka upp nýja siði. Venjið ykkur þess vegna á að vera virk. Takið 
af alvöru og festu þátt í því sem gerist umhverfis ykkur. Hverjir eru bestir í fótbolta? Jú, það eru 
þeir sem æfa fótbolta. Hverjir eru bestu tónlistarmennirnir? Það eru þeir sem æfa tónlist. Hverjir 
eru bestu námsmennirnir? Það eru þeir sem alltaf eru virkir þátttakendur í skólastarfinu og hafa 
vanið sig á að fylgjast með því sem fram fer í kringum þá. Ég varpaði áðan fram þeirri 
spurningu hvað hefði unnist og hvað tapast. Nú er rétt að gera reikningana upp og svara 
spurningunni. Þið hafið öðlast meiri hæfni og þroska en þið höfðuð á sviði þekkingar, 
rökhugsunar og tjáningar. Jafnframt hefur ykkur orðið ljósar að þið hafið veikleika sem þörf er 
á að bæta úr ef ykkur á að takast að komast í fremstu röð. 
 
Missið ekki sjónar á markmiðum ykkar. Þið eruð í framhaldsskóla til þess að komast í góðan 
háskóla en ekki til þess að geta tekið þátt í öllu skemmtanalífi sem félögum ykkar dettur í hug. 
Þið völduð Verzlunarskólann vegna þess að gott próf þaðan tryggir góðan árangur í háskóla, en 
ekki vegna þess að þar þurfi nemendur að eiga og reka bíl. Hvað er það sem mun skipta mestu 
máli þegar upp í háskóla er komið? Ég get sagt ykkur það. Það sem þar skiptir mestu máli er, að 
þið hafið vanið ykkur á að vera virk í öllu sem þið takið ykkur fyrir hendur hvort sem það er að 
hlusta á aðra eða tala sjálf og umfram allt, það sem e.t.v. er mikilvægast, að geta setið einn með 
sjálfum sér við skrifborð og unnið. Sá sem getur það getur lært að leysa öll verkefni og náð 
öllum prófum. 
 
Dálítið hefur borið á vaxandi tilhneigingu nemenda til þess að krefjast aukinnar kennslu og 
dæma tregðu skólans til aukinnar þjónustu sem galla. Þar sem hér er um afstöðu að ræða sem 
varðar nemendur mjög miklu og skilur e.t.v. á milli þeirra, sem bestum árangri ná og hinna, 
langar mig til að útskýra hana lítillega. Það er ekki meginmarkmið Verzlunarskólans að kenna 
nemendum að reikna sem flest dæmi eða kunna sem flestar málfræðireglur. Meginmarkmiðið er 
að fá nemendur til þess að hugsa, skilja og vinna svo þeir geti leyst þau fjölmörgu verkefni sem 
fyrir þá verða lögð síðar á lífsleiðinni og enginn veit í dag hver verða. Þess vegna er 
Verzlunarskóli Íslands að reyna að fá ykkur til að læra sjálf, sitjandi á stól ein við skrifborð, 
heima hjá ykkur eða á bókasafninu. Að svo mæltu bið ég nemendur um að ganga fram og veita 
skírteinum sínum viðtöku. 
 
Virðulega verslunarfólk! 
Til hamingju með próf ykkar og farsæl námslok. Þið haldið á prófskírteini sem þótti aðalsmerki 
vel menntaðs verslunarmanns fyrr á tímum. Prófi sem gerði mönnum kleift að fá verslunarleyfi 
og hefja eigin atvinnurekstur. Margir af helstu athafnamönnum þjóðarinnar fengu ekki aðra 
menntun að styðja sig við en verslunarprófið. Sumir þeirra hófu störf á svipuðum aldri og þið 
eruð nú. Nú hefst sá hluti þessarar athafnar sem er skemmtilegastur en það er að veita þeim 
nemendum verðlaun sem skarað hafa fram úr. Því miður er ekki hægt að verðlauna alla sem það 
eiga skilið. Það eru gamlar hefðir og gefendur verðlaunanna sem hér ráða ferðinni. Við hin sem 
ekkert fáum klöppum bara því meir fyrir þeim sem verðlaunin fá. Verðlaunabikarar skólans eru 
gamlir og geyma nöfn margra merkra manna sem þá hafa fengið. Til þess er ætlast að þið skilið 
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bikurunum í haust þegar skóli byrjar og verða þeir þá varðveittir í sýningarskáp skólans, þar 
sem allir geta séð þá. 

Verðlaun og viðurkenningar 
Úr Waltersjóði, kr. 250.- fyrir hæstu aðaleinkunn á verslunarprófi auk kr. 10.000.- frá 
skólanum: 
 Arna Varðardóttir  4-X 9,5. 
 
Farandbikarar 
1. Stærðfræðibikar Steindórs J. Þórissonar fyrir hæstu einkunn í ólesinni stærðfræði á 

stærðfræðibraut: 
 Hildur Margrét Gunnarsdóttir  4-Y 9,5 
 
 Minningarsjóður Jóns Sívertssonar kr. 10.000 fyrir sömu hæstu einkunn í ólesinni 

stærðfræði:  
Jenný Magnúsdóttir  4-Y 9,5 

 
2. Vilhjálmsbikarinn fyrir afburðaárangur í íslensku: 
 Arna Varðardóttir 4-Y  10 bæði í prófseinkunn og árseinkunn. 
 

Guðbjörg Benjamínsdóttir 4-E var einnig með 10 í prófseinkunn. 
 

3. Bókfærslubikarinn fyrir bestan árangur á bókfærsluprófi: 
 Valur Ægisson  4-I 10 
 
Valur var með einu fullkomlega réttu lausnina en aðrir sem fengu 10 í bókfærslu voru þau: 
 Elísabet Gísladóttir  4-X 
 Erla María Guðmundsdóttir 4-G 
 Anna Rut Ágústsdóttir  4-D 
 Hafsteinn Dan Kristjánsson 4-D 
 Björg Áskelsdóttir 4-G 
 

4. Málabikarinn fyrir afburðaárangur í erlendum málum: 
 Sóley Ragnarsdóttir 4-L 9,3 
 Danska 9,0 Enska 9,5 Franska 9,5 
 

5. Vélritunarbikarinn: 
Daði Janusson 4-X 10,0 með 76 orð á mín. Bikarnum fylgja  
  peningaverðlaun frá VR. 

Aðrir með einkunnina 10,0: 
Kristinn Björn Sigfússon    4-H 
Erna Heiðrún Jónsdóttir   4-F 
Haukur Ísfeld Ragnarsson   4-X 
Helgi Þór Guðmundsson   4-J 
Gunnur Ýr Gunnarsdóttir   4-Y 
Pálmar Ragnarsson    4-D 
Jón Hjörtur Oddsson    4-I 
Halla Hallsdóttir    4-L 
Við skulum gefa þessu fingrafima fólki gott klapp. 
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Peningaverðlaun úr Raungreinasjóði kr. 10.000. fyrir besta árangur í tölvufræðum (Word, 
Excel, Access): 
Gunnur Ýr Gunnarsdóttir 4-Y  10,0 (nákvæml. 9,954286) 
 

Aðrir sem fengu 10 voru: 
Sigurður Smári Sigurðsson 4-F 
Lilja Magnúsdóttir 4-X 
Daði Janusson 4-X 
Jenný Magnúsdóttir 4-Y 
Við skulum gefa þeim gott klapp. 
 
Bókaverðlaun frá Danska sendiráðinu fyrir góðan árangur í dönsku: 
 Arna Varðardóttir  4-X 9.5 9.0 
 
Bókaverðlaun Sögufélagsins: 
Arna Varðardóttir 4-X 10,0 
Finnur Sigurður Guðmundsson 4-F 10,0 
 
Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunnir á verslunarprófi hljóta: 
 
Dúx:  Arna Varðardóttir  4-X I. ág 9,5 
Semidúx: Erla María Guðmundsdóttir 4-G I. ág 9,4 
3.  Kristrún Tinna Gunnarsdóttir 4-D I. ág 9,3 
4.  Elísabet Gísladóttir  4-X I. ág 9,2 
5.  Hafsteinn Dan Kristjánsson 4-D I. ág 9,1 
6.  Sigrún Jana Finnbogadóttir 4-D I. ág 9,0 
7-8.  Sóley Ragnarsdóttir  4-L  8,9 
7-8.  Guðrún Ásta Bjarnadóttir 4-F  8,9 
9-12.  Jóhanna Katrín Pálsdóttir 4-E  8,8 
9-12.  Geir Steindórsson  4-F  8,8 
9-12.  Anna Rut Ágústsdóttir 4-D  8,8 
9-12.  Ólafur Garðar Halldórsson 4-J  8,8 
 

Kveðjuorð 
Virðulega og kæra verslunarfólk! 
Ég óska ykkur til hamingju með þann áfanga sem þið hafið náð og læt í ljós þá von að versl-
unarprófið megi verða ykkur til gagns og gæfu í lífi og starfi. Verzlunarskóli Íslands hefur nú 
mótað ykkur í tvö ár og sett á ykkur sitt mark. Þekking ykkar er að miklu leyti héðan komin. 
Hugsun ykkar hefur verið skerpt af kennurum Verslunarskólans. Framkoma ykkar dregur dám 
af þeim brag sem hér ríkir. Sumt af þessu kann ykkur að finnast lítils virði en annað meir um 
vert. Allt er þetta þó þáttur í að efla andlegt atgervi ykkar og styrkja vitund ykkar og þor. Hér í 
Verzlunarskólanum hafið þið hnýtt mörg vináttuböndin. Hér hafið þið lært að umgangast hvert 
annað og vinna saman en einnig að deila, strita og stríða, jafnt í meðlæti sem mótlæti og umbera 
vini ykkar og félaga með öllum kostum þeirra og göllum. 
 
Góðir 4. bekkingar Velkomnir í 5. bekk. 
Ég óska ykkur gæfu og gengis í sumar og læt í ljós þá von að friður og farsæld megi fylgja 
ykkur um leið og ég þakka ykkur fyrir samveruna og samvinnuna á liðnum vetrum. Hittumst 
heil að hausti í 5. bekk Verzlunarskóla Íslands. Kennurum þakka ég fyrir þeirra miklu og góðu 
störf í þágu nemenda og skóla. Gestum öllum þakka ég fyrir komuna. 
Verslunardeild Verzlunarskóla Íslands er slitið. 
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Útskrifaðir nemendur á verslunarprófi 2002 
1. Adrian Sabido, kt. 070884-2169. For. Fernando F. Sabido og Ingunn S. Sigurpálsdóttir. 
2. Agnar Sigmarsson, kt. 060684-3759. For. Sigmar Ármannson og Laufey Guðrún 

Kristinsdóttir. 
3. Alexía Margrét Björnsdóttir, kt. 140384-2409. For. Björn Grímsson og Ólöf Jóna 

Jensdóttir. 
4. Andrea Ida Jónsdóttir, kt. 180883-3479. For. Jón Viðar Guðjónsson og Carola Ida 

Köhler. 
5. Andri Gunnarsson, kt. 190684-2109. For. Gunnar Bruun Bjarnason og Bára Einarsdóttir. 
6. Andri Jónsson, kt. 121084-2529. For. Jón Gunnar Grjetarsson og Anna Sigurborg 

Harðardóttir. 
7. Andri Þór Kjartansson, kt. 300184-2199. For. Kjartan Ágústsson og Þóra Sigríður 

Ingimundardóttir. 
8. Andri Þór Sturluson, kt. 270284-2139. For. Sturla D. Þorsteinsson og Ingibjörg 

Haraldsdóttir. 
9. Anja Ísabella Lövenholdt, kt. 070684-2099. For. Bjarne Lövenholdt og Guðrún Edda 

Andradóttir. 
10. Anna Berglind Jónsdóttir, kt. 270184-3249. For. Jón Kristinn Dagsson og Erla Berlind 

Einarsdóttir. 
11. Anna Fríða Jónsdóttir, kt. 170184-2629. For. Jón Valgeir Guðmundsson og Sigurlaug 

Guðmundsdóttir. 
12. Anna María Káradóttir, kt. 121184-2659. For. Kári Ingólfsson og Guðný Ólafía 

Pálsdóttir. 
13. Anna Rut Ágústsdóttir, kt. 130284-2489. For. Ásta Þórunn Þráinsdóttir. 
14. Anna Sif Hjaltested, kt. 291184-2279. For. Stefán Hjaltested og Anna Ragnheiður 

Möller. 
15. Ármann Andri Einarsson, kt. 080684-2749. For. Einar Guðbjartsson og Vilborg 

Eiríksdóttir. 
16. Ármann Snær Torfason, kt. 200184-2979. For. Torfi Dan Sævarsson og Valgerður 

Hallgrímsdóttir. 
17. Arna Björg Jónasdóttir, kt. 130384-3669. For. Jónas Ragnarsson og Ragnhildur 

Sigurðardóttir. 
18. Arna Varðardóttir, kt. 180684-2479. For. Vörður Ólafsson og Svanborg Gústafsdóttir. 
19. Arnar Freyr Einarsson, kt. 260784-2509. For. Einar Hafliði Einarsson og Björg 

Andrésdóttir. 
20. Arnar Snær Pétursson, kt. 050784-2749. For. Halldóra Hreinsdóttir. 
21. Arndís Stefánsdóttir, kt. 100183-3749. For. Stefán Ómar Jónsson. 
22. Ása Björg Guðlaugsdóttir, kt. 140484-2299. For. Guðlaugur H. Guðjónsson og Guðrún 

S. Jónsdóttir. 
23. Ásgeir Örn Hallgrímsson, kt. 170284-2599. For. Hallgrímur Jónasson og Ingibjörg Edda 

Ásgeirsdóttir. 
24. Ásta Birna Gunnarsdóttir, kt. 291084-3549. For. Gunnar Bjarnason og Sigríður Birna 

Björnsdóttir. 
25. Ásthildur Gunnarsdóttir, kt. 101184-2429. For. Gunnar Ásbjörn Bjarnason og Jóna 

Guðný Káradóttir. 
26. Ástríður Birna Árnadóttir, kt. 220684-2459. For. Árni Haukur Björnsson og Þórey 

Bjarnadóttir. 
27. Auður Benediktsdóttir, kt. 220884-2609. For. Benedikt Benediktsson og Þórný Alda 

Kristjánsdóttir. 
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28. Auður Friðriksdóttir, kt. 100684-2929. For. Friðrik Stefán Halldórsson og Bergljót 
Friðriksdóttir. 

29. Auður Ósk Vilhjálmsdóttir, kt. 210583-5489. For. Kristín Hulda Óskarsdóttir. 
30. Auður Stefánsdóttir, kt. 250584-2299. For. Stefán Örn Guðjónsson og Sigrún 

Sigurjónsdóttir. 
31. Baldur Kristjánsson, kt. 140483-5839. For. Kristján Gíslason og Ásdís Rósa 

Baldursdóttir. 
32. Baldur Már Helgason, kt. 040684-3289. For. Helgi Einar Baldursson og Árný Sigríður 

Benediktsdóttir. 
33. Berglind Birgisdóttir, kt. 111084-2629. For. Birgir Þór Sigurbjörnsson og Kristín 

Haraldsdóttir. 
34. Berglind Ósk Einarsdóttir, kt. 181284-2699. For. Einar Guðmundur Guðjónsson og 

Kristín Axelsdóttir. 
35. Berglind Svansdóttir, kt. 230184-2839. For. Svanur Guðmundsson og Signý Ingibjörg 

Hjartardóttir. 
36. Bergljót Arnardóttir, kt. 081284-2459. For. Örn Jóhannsson og Kristín Ólafsdóttir. 
37. Bergþóra Ólafsdóttir, kt. 290984-2629. For. Hjörtur Snorrason og Ingibjörg M. 

Jóhannsdóttir. 
38. Birgir Hrafn Búason, kt. 300184-3759. For. Búi Kristjánsson og Sif Sigfúsdóttir. 
39. Birgitta Kristjánsdóttir, kt. 020984-2609. For. Kristján Jón Guðmundsson og Drífa 

Gústafsdóttir. 
40. Birkir Guðlaugsson, kt. 010284-2369. For. Guðlaugur Sigurgeirsson og Sædís María 

Hilmarsdóttir. 
41. Bjarni Hjartarson, kt. 091184-2149. For. Hjörtur Emilsson og Ágústa Unnur 

Gunnarsdóttir. 
42. Bjarni Þór Kjartansson, kt. 070884-3729. For. Emma Arnórsdóttir. 
43. Björg Áskelsdóttir, kt. 090984-3499. For. Áskell Agnarsson og Jóhanna Þórarinsdóttir. 
44. Björk Þorgrímsdóttir, kt. 021184-2689. For. Þorgrímur Guðmundsson og Rannveig S. 

Guðmundsdóttir. 
45. Bryndís Eiríksdóttir, kt. 160584-3009. For. Eiríkur Bjarnason og Ásdís Karlsdóttir. 
46. Bryndís Jónatansdóttir, kt. 080284-2689. For. Jónatan Smári Svavarsson og Líney 

Tryggvadóttir. 
47. Bylgja Rún Svansdóttir, kt. 290384-2229. For. Svanur Guðbjartsson og Ólöf 

Magnúsdóttir. 
48. Daði Janusson, kt. 201184-8359. For. Janus Friðrik Guðlaugsson og Sigrún Edda 

Knútsdóttir. 
49. Dagný Eyjólfsdóttir, kt. 130184-8049. For. Eyjólfur K. Eyjólfsson og Guðrún 

Kristinsdóttir. 
50. Dagný Ósk Aradóttir, kt. 100585-2869. For. Ari Skúlason og Jane Marie Pind. 
51. Daníel Jakobsson, kt. 281184-3189. For. Jakob Gunnarsson og Anna Mariella 

Sigurðardóttir. 
52. Daníel Þór Daníelsson, kt. 110983-4849. For. Daníel Ágúst Þórisson og Guðrún 

Jónasdóttir. 
53. Davíð Jakobsson, kt. 281184-2969. For. Jakob Gunnarsson og Anna Mariella 

Sigurðardóttir. 
54. Davíð Örn Guðnason, kt. 130384-2509. For. Guðni Ásþór Haraldsson og Stefanía Helga 

Jónsdóttir. 
55. Davíð Örn Jónsson, kt. 241184-2349. For. Jón Hilmarsson og Dóra Guðrún 

Kristinsdóttir. 
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56. Davíð Þór Viðarsson, kt. 240484-2509. For. Viðar Halldórsson og Guðrún Bjarney 
Bjarnadóttir. 

57. Edda Ingibjörg Eggertsdóttir, kt. 050984-2659. For. Eggert Árni Gíslason og Petra 
Bragadóttir. 

58. Edda Lára Lúðvígsdóttir, kt. 020384-8089. For. Lúðvíg Lárusson og Margrét 
Guðmundsdóttir. 

59. Edda Rún Gunnarsdóttir, kt. 051184-3199. For. Gunnar Jón Jónasson og Inga Valborg 
Ólafsdóttir. 

60. Elísa Káradóttir, kt. 220284-3019. For. Kári Stefánsson og Bjarnheiður Elísdóttir. 
61. Elísabet Gísladóttir, kt. 130684-2899. For. Gísli Stefánsson og Hulda Arndís 

Jóhannesdóttir. 
62. Elísabet Tómasdóttir, kt. 161184-2419. For. Tómas Jennþór Gestsson og Rósa 

Geirsdóttir. 
63. Elíza Sverrisdóttir, kt. 090784-2699. For. Sigurður Sverrir Gunnarsson og Sigríður 

Gísladóttir. 
64. Ellen María Bergsveinsdóttir, kt. 080184-2639. For. Bergsveinn Jens Ólafsson og Inger 

María Sch. Ágústsdóttir. 
65. Elsa Lillý Lárusdóttir, kt. 261084-2449. For. Lárus Björnsson og Vilborg Gunnarsdóttir. 
66. Elva Sara Ingvarsdóttir, kt. 280784-2659. For. Ingvar Kristinsson og Sólveig 

Guðlaugsdóttir. 
67. Erla María Guðmundsdóttir, kt. 180384-3249. For. Sturla Eðvarðsson og Sigurlaug 

Reynisdóttir. 
68. Erla Þóra Guðjónsdóttir, kt. 230984-2719. For. Guðjón Guðmundsson og Guðný Jóna 

Ólafsdóttir. 
69. Erla Tinna Stefánsdóttir, kt. 300184-3089. For. Stefán Snær Konráðsson og Valgerður 

Jóhanna Gunnarsdóttir. 
70. Erna Heiðrún Jónsdóttir, kt. 180684-2639. For. Jón Mar Þórarinsson og Jóna Guðrún 

Oddsdóttir. 
71. Ernst Fannar Gylfason, kt. 150984-2119. For. Gylfi Gíslason og Þorbjörg Guðjónsdóttir. 
72. Eva M. Kristjánsdóttir, kt. 151183-2209. For. Kristján Guðmundur Sveinsson og Sigríður 

Hjörleifsdóttir. 
73. Eva Þrastardóttir, kt. 050784-4369. For. Þröstur Bjarnason og Gunnhildur G. Þórisdóttir. 
74. Eygló Björk Pálmarsdóttir, kt. 170384-2299. For. Pálmar Þór Snjólfsson og Anna Maggý 

Óskarsdóttir. 
75. Eyrún Arna Eyjólfsdóttir, kt. 141084-2679.  
76. Eyþór Rúnar Eiríksson, kt. 050784-2909. For. Eiríkur Mikkaelsson og Kristín Bára 

Jörundsdóttir. 
77. Finnur Sigurður Guðmundsson, kt. 060684-3839. For. Guðmundur Finnsson og Sigríður 

Aradóttir. 
78. Fjóla Ósk Aðalsteinsdóttir, kt. 090684-2649. For. Aðalsteinn Þórðarson og Guðrún 

Jóhannesdóttir. 
79. Fríða Bogadóttir, kt. 271284-2419. For. Bogi Jónsson og Laufey Oddsdóttir. 
80. Friðrik Lárusson, kt. 281084-2599. For. Sigurður Lárus Hólm og Jóhanna Bárðardóttir. 
81. Garðar Stefánsson, kt. 150784-2399. For. Stefán Laxdal Aðalsteinsson og Guðbjörg 

Garðarsdóttir. 
82. Geir Gunnarsson, kt. 090184-2379. For. Gunnar Gunnarsson og Erla Geirsdóttir. 
83. Geir Ingi Sigurðsson, kt. 010384-8189. For. Sigurður Ingi Gunnlaugsson og Þóra Gerða 

Geirsdóttir. 
84. Geir Steindórsson, kt. 110684-2909. For. Steindór Gunnarsson og Kristín Geirsdóttir. 
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85. Gísli Már Gíslason, kt. 291184-2359. For. Gísli Ingólfur Gíslason og Sæunn Eiríksdóttir. 
86. Guðbjörg Benjamínsdóttir, kt. 140484-2889. For. Benjamín Vilhelmsson og Martha 

Ólína Jensdóttir. 
87. Guðfinna Halldórsdóttir, kt. 080984-2439. For. Halldór J. Árnason og Guðfinna 

Jónsdóttir. 
88. Guðjón Blöndahl Arngrímsson, kt. 100984-8149. For. Arngrímur Blöndahl Magnússon 

og Bryndís Guðjónsdóttir. 
89. Guðlaugur Steinarr Gíslason, kt. 130484-3529. For. Gísli Viðar Guðlaugsson og Björg 

Steinarsdóttir. 
90. Guðni Páll Gunnarsson, kt. 071184-2349. For. Gunnar Brynjólfsson og Guðrún 

Richardsdóttir. 
91. Guðný Ella Thorlacius, kt. 100884-3729. For. Arngrímur Thorlacius og Arnþrúður 

Einarsdóttir. 
92. Guðríður María Jóhannesdóttir, kt. 201184-3209. For. Jóhannes Guðvarður Stefánsson 

og Guðný Guðmundsdóttir. 
93. Guðrún Ásta Bjarnadóttir, kt. 230884-2269. For. Bjarni Magnússon og Steingerður 

Hilmarsdóttir. 
94. Gunnar Már Jakobsson, kt. 050784-2319. For. Jakob Már Gunnarsson og Iðunn Anna 

Valgarðsdóttir. 
95. Gunnar Örn Ingólfsson, kt. 280983-5789. For. Jakob Kristjánsson og Elsa Björk 

Gunnarsdóttir. 
96. Gunnlaugur Garðarsson, kt. 140484-2109. For. Garðar Gunnlaugsson og Helga 

Leifsdóttir. 
97. Gunnur Ýr Gunnarsdóttir, kt. 270784-2249. For. Gunnar Einarsson og Dagný 

Svavarsdóttir. 
98. Hafsteinn Dan Kristjánsson, kt. 141284-2159. For. Kristján O. Þorgeirsson og Bára 

Sigurðardóttir. 
99. Hafsteinn Már Hafsteinsson, kt. 201284-3339. For. Hafsteinn Vilhelmsson og Helga 

Unnur Georgsdóttir. 
100. Hákon Pálsson, kt. 221084-2339. For. Páll Þór Jónsson og Dóra Vilhelmsdóttir. 
101. Halla Hallsdóttir, kt. 051184-2469. For. Hallur Leopoldsson og Guðrún Gísladóttir. 
102. Halla Hrönn Guðmundsdóttir, kt. 121084-3419. For. Guðmundur Sævar Ólafsson og 

Ester Jónatansdóttir. 
103. Halla Ólafsdóttir, kt. 241284-8249. For. Ólafur Áki Ragnarsson og Álfheiður F. 

Friðbjarnardóttir. 
104. Halldór Fannar Halldórsson, kt. 010384-4199. For. Halldór Fannar og Fríður 

Garðarsdóttir. 
105. Hannes Þór Halldórsson, kt. 270484-3289. For. Halldór Þórarinsson og Sigríður Wöhler. 
106. Harpa Sjöfn Lárusdóttir, kt. 040183-5159. For. Lárus Kristinn Ragnarsson og Guðrún 

Björg Ragnarsdóttir. 
107. Haukur Ísfeld Ragnarsson, kt. 200884-2729. For. Ragnar Hjörtur Kristjánsson og Þórunn 

Ísfeld Jónsdóttir. 
108. Heiðar Ingi Ólafsson, kt. 090884-2129. For. Ólafur Ingi Ólafsson og Hólmfríður 

Skarphéðinsdóttir. 
109. Heiðar Sigtryggsson, kt. 280284-2119. For. Sigtryggur Stefánsson og Guðborg 

Hákonardóttir. 
110. Heiðbjört Vigfúsdóttir, kt. 180484-2649. For. Vigfús Árnason og Ólöf G. Björnsdóttir. 
111. Helga Bestla Baldursdóttir, kt. 110984-2869. For. Baldur Jónsson og Ragnheiður 

Brynjólfsdóttir. 
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112. Helga Dögg Helgadóttir, kt. 040884-2899. For. Helgi B. Þorvaldsson og Elín H. 
Ragnarsdóttir. 

113. Helga Marín Gestsdóttir, kt. 070584-3369. For. Gestur Þorsteinn Gunnarsson og Helga 
Skúladóttir. 

114. Helga Sveinbjörnsdóttir, kt. 220485-2269. For. Sveinbjörn Jónsson og Sigrún 
Kristjánsdóttir. 

115. Helgi Magnússon, kt. 280584-2589. For. Magnús Kristján Björnsson og Helga 
Friðriksdóttir. 

116. Herdís Anna Ingimarsdóttir, kt. 261284-2519.  
117. Hildur Freysdóttir, kt. 170884-2489. For. Freyr Ferdinandsson og Unnur Jónsdóttir. 
118. Hildur Margrét Gunnarsdóttir, kt. 040284-2229. For. Gunnar Þór Guðmundsson og Anna 

Nielsen. 
119. Hildur Sigrún Valsdóttir, kt. 220284-2479. For. Valur Ásgeirsson og Hrafnhildur 

Stefánsdóttir. 
120. Hildur Sunna Pálmadóttir, kt. 020784-3509. For. (faðir látinn) og Heiðrún Rútsdóttir. 
121. Hildur Þóra Karlsdóttir, kt. 030384-8229. For. Karl Viggó Karlsson og Anna Þóra 

Aradóttir. 
122. Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, kt. 281284-8199. For. Sigrún Tryggvadóttir. 
123. Hjörleifur Gíslason, kt. 031184-2589. For. Gísli Guðmundsson og Margrét Geirsdóttir. 
124. Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir, kt. 230484-2449. For. Samúel Örn Erlingsson og Ásta 

Breiðfjörð Gunnlaugsdóttir. 
125. Hörður Ingi Björnsson, kt. 180184-3849. For. Björn Helgason og Ásta Harðardóttir. 
126. Hrafn Davíðsson, kt. 301084-3319. For. Davíð Þór Lúðvíksson og Emma Jónína 

Axelsdóttir. 
127. Hrönn Arnardóttir, kt. 300384-3669. For. Örn Sveinbjörnsson og Guðrún Ólöf 

Guðmundsdóttir. 
128. Hugrún Inga Ragnarsdóttir, kt. 050284-3289. For. Ragnar Heiðar Harðarson og Kristjana 

Guðbjörg Grímsdóttir. 
129. Ína Björg Árnadóttir, kt. 180184-3769. For. Baldey Sigurbjörg Pétursdóttir. 
130. Inga Dís Pálmadóttir, kt. 120984-2689. For. Ásta Sigurjónsdóttir. 
131. Inga Kristín Kjartansdóttir, kt. 140184-3149. For. Kjartan Kjartansson og Halla 

Guðmundsdóttir. 
132. Inga Lára Hjaltadóttir, kt. 180284-2499. For. Magnús Ingvar Jónasson og Áslaug 

Jónsdóttir. 
133. Ingi Björn Kárason, kt. 071284-2399. For. Kári Húnfjörð Einarsson og Ingunn Hafdís 

Þorláksdóttir. 
134. Ingibjörg Dröfn Halldórsdóttir, kt. 220984-2499. For. Halldór Leví Björnsson og 

Hjálmey Einarsdóttir. 
135. Ingibjörg Íris Davíðsdóttir, kt. 271284-2689. For. Davíð Jónsson og Margrét Oddsdóttir. 
136. Ingvar Örn Ákason, kt. 190484-3199. For. Áki Ingvarsson og Olga Björk Ómarsdóttir. 
137. Íris Kristinsdóttir, kt. 140984-2219. For. Kristinn E. Skúlason og Hallbera Gunnarsdóttir. 
138. Jenný Haraldsdóttir, kt. 130684-2469. For. Haraldur Eggertsson og Inga Davíðsdóttir. 
139. Jenný Magnúsdóttir, kt. 150384-2659. For. Magnús Óli Ólafsson og Erla Dís Ólafsdóttir. 
140. Jóhanna Katrín Pálsdóttir, kt. 060284-2889. For. Páll Loftsson og Anna Pála 

Vignisdóttir. 
141. Jóhanna Klara Stefánsdóttir, kt. 011084-2229. For. Stefán Einar Matthíasson og Jónína 

Benediktsdóttir. 
142. Jóhanna Olga Hreiðarsdóttir, kt. 140584-2239. For. Hreiðar Albertsson og María 

Olgeirsdóttir. 
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143. Jón Árni Traustason, kt. 090384-2369. For. Trausti Leifsson og Guðbjörg Jónsdóttir. 
144. Jón Gunnlaugur Gestsson, kt. 071184-2189. For. Gestur Þorgeirsson og Sólveig 

Jónsdóttir. 
145. Jón Hjörtur Oddsson, kt. 250783-4189. For. Oddur Gunnarsson og Áslaug Jónsdóttir. 
146. Jón Magnús Kjartansson, kt. 130984-3479. For. Kjartan Jónsson og Valdís Magnúsdóttir. 
147. Jón Þór Eiríksson, kt. 290184-2749. For. Eiríkur Ragnarsson og María Sveinsdóttir. 
148. Jóna Kristín Jónsdóttir, kt. 221284-2679. For. Jón Bergur Gissurarson og Erna Björk 

Guðmundsdóttir. 
149. Jónas Oddur Jónasson, kt. 031184-2159. For. Jónas Þór Jónasson og Bjarnheiður 

Gautadóttir. 
150. Jónína Helen Jónsdóttir, kt. 140784-4009. For. Jón Valur Jónsson og Anna Bjarney 

Sigurðardóttir. 
151. Karen Lind Tómasdóttir, kt. 061084-2909. For. Tómas Knútsson og Sólveig 

Guðmundsdóttir. 
152. Katla Maríudóttir, kt. 150984-2469. For. Sigurður Árni Þórðarson og Hanna María 

Pétursdóttir. 
153. Katrín Pálsdóttir, kt. 230984-2639. For. Páll Gunnlaugsson og Hrafnhildur Óttarsdóttir. 
154. Kjartan Ólafsson, kt. 290684-2779. For. Ólafur Kjartansson og Nanna Bergþórsdóttir. 
155. Kristín Halla Baldvinsdóttir, kt. 050784-2829. For. Baldvin Einarsson og Lóa Steinunn 

Kristjánsdóttir. 
156. Kristín Halla Kristinsdóttir, kt. 020784-2299. For. Kristinn Gestsson og Sigríður 

Gröndal. 
157. Kristín Helga Waage Knútsdóttir, kt. 120384-2289. For. Knútur Signarsson og Kristín 

Helga Waage. 
158. Kristín Karlsdóttir, kt. 151184-2279. For. Karl Þór Sigurðsson og Svava Eyjólfsdóttir. 
159. Kristín Sigríður Guðmundsdóttir, kt. 150184-2669. For. Guðmundur Kristján Harðarson 

og Ágústa Þorbjörnsdóttir. 
160. Kristinn Björn Sigfússon, kt. 290983-3209. For. Sigfús Haraldsson og Emilía Björg 

Björnsdóttir. 
161. Kristinn Friðrik Hrafnsson, kt. 190984-3119. For. Hrafn H. Oddsson og Gréta 

Erlendsdóttir. 
162. Kristinn Jóhannes Magnússon, kt. 290484-2519. For. Magnús Júlíus Kristinsson og 

Sigurlína Sigurðardóttir. 
163. Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, kt. 270684-2629. For. Gunnar Viðar Bjarnason og María 

Elíasdóttir. 
164. Kristveig Þorbergsdóttir, kt. 230684-2279. For. Þorbergur Þórhallsson og Sigurborg 

Þórarinsdóttir. 
165. Lára Björg Einarsdóttir, kt. 281184-3939. For. Einar Sigurður Björnsson og Guðrún 

Gunnarsdóttir. 
166. Laufey Ingibjörg Lúðvíksdóttir, kt. 310884-2279. For. Lúðvík Bjarnason og Sigrún 

Böðvarsdóttir. 
167. Lilja Erlendsdóttir, kt. 250484-2679. For. Erlendur Tryggvason og Harpa Arnþórsdóttir. 
168. Lilja Magnúsdóttir, kt. 270984-3989. For. Magnús Þór Jónsson og Sigríður Erlingsdóttir. 
169. Magnús Sigurðsson, kt. 280984-3379. 
170. Margeir Hafsteinsson, kt. 040684-3609. For. Hafstein B. Hafsteinsson og Ragnhildur 

Margeirsdóttir. 
171. Margrét Anna Einarsdóttir, kt. 310884-2439. For. Einar Ólafsson og Þorgerður E. 

Sigurðardóttir. 
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172. Margrét Hanna Magnúsdóttir, kt. 130484-2209. For. Magnús Ragnarsson og Guðrún 
Hanna Þorbjörnsdóttir. 

173. María Kristín Kristjánsdóttir, kt. 240784-2899. For. Kristján Bjartmars og Jóhanna Rún 
Leifsdóttir. 

174. Maríjon Ósk Nóadóttir, kt. 180584-2269. For. Nói Sigurðsson og Kristborg 
Hafsteinsdóttir. 

175. Nanna Helga Valfells, kt. 030684-2499. For. Sveinn Valfells og Svava Kristín Jónsd. 
Valfells. 

176. Oddný Anna Kjartansdóttir, kt. 110284-2259. For. Kjartan Georg Gunnarsson og Ólína 
Ágústa Jóhannesdóttir. 

177. Ólafur Garðar Halldórsson, kt. 241184-2189. For. Halldór Marías Ólafsson og Katrín 
Eygló Hjaltadóttir. 

178. Ólafur Magnús Ólafsson, kt. 080483-5119. For. Ólafur Magnússon og Katrín 
Valentínusdóttir. 

179. Ólafur Páll Árnason, kt. 040184-8059. For. Árni Jónsson og Sólveig Pálsdóttir. 
180. Ólafur Páll Ólafsson, kt. 160184-2139. For. Ólafur Eðvarð Morthens og Unnur 

Hauksdóttir. 
181. Ólöf Einarsdóttir, kt. 170584-2609. For. Einar Óskarsson og Steinunn B. Þorvaldsdóttir. 
182. Ólöf Halla Guðrúnardóttir, kt. 051084-3579. For. Karl Þórhalli Ásgeirsson og Guðrún 

Edda Óladóttir. 
183. Örvar Andrésson, kt. 050184-3319. For. Andrés Svavarsson og Þóra Stephensen. 
184. Ósk Hilmarsdóttir, kt. 071284-2479. For. Hilmar Sigvaldason og Guðrún Sigríður 

Gunnarsdóttir. 
185. Óskar Páll Elfarsson, kt. 070584-2559. For. Elfar Harðarson og Snjólaug Óskarsdóttir. 
186. Pálmar Ragnarsson, kt. 081084-2979. For. Ragnar Torfason og Erna Guðrún 

Gunnarsdóttir. 
187. Pálmar Sigurjónsson, kt. 050484-2549. For. Sigurjón Árnason og Margrét Jónsdóttir. 
188. Pálmar Þór Hlöðversson, kt. 271284-2339. For. Hlöðver Kjartansson og Sveinbjörg 

Hermannsdóttir. 
189. Pétur Örn Svansson, kt. 110584-3779. For. Svanur Magnússon og María Svanhildur 

Pétursdóttir. 
190. Pétur Óskar Sigurðsson, kt. 210884-2039. For. Sigurður Ó. Halldórsson og Ester 

Tryggvadóttir. 
191. Phedra Maren Thompson, kt. 310184-2689. For. John Frederick Thompson og Þóra K. 

Sveinbjörnsdóttir. 
192. Ragna Ólafsdóttir, kt. 241284-8169. For. Ólafur Áki Ragnarsson og Álfheiður F. 

Friðbjarnardóttir. 
193. Ragnar Vignir, kt. 230383-3249. For. Reynir Vignir og Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir. 
194. Rebekka Þormar, kt. 181284-3749. For. Ottó Þormar og Hrafnhildur Geirsdóttir. 
195. Rúnar Árnason, kt. 220784-3209. For. Árni Grétar Gunnarsson og Margrét 

Sigurðardóttir. 
196. Rut Þorsteinsdóttir, kt. 060284-2459. For. Þorsteinn Einarsson og Guðrún H. Eiríksdóttir. 
197. Sævar Ingi Haraldsson, kt. 210684-2719. For. Haraldur Stefánsson og Helga Steing. 

Sigurðardóttir. 
198. Sara Katrín Pálsdóttir, kt. 150384-2499. For. Páll Ingvarsson og Hólmfríður M. 

Bragadóttir. 
199. Sigríður Elísa Eggertsdóttir, kt. 170784-3679. For. Eggert Óskarsson og Ragna J. Hall. 
200. Sigríður Erla Viðarsdóttir, kt. 111084-2469. For. Viðar Pétursson og Lovísa Árnadóttir. 
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201. Sigríður Harðardóttir, kt. 201284-2609. For. Hörður R. Harðarson og Margrét 
Pétursdóttir. 

202. Sigrún Eyjólfsdóttir, kt. 251084-4169. For. Eyjólfur Sigurðsson og Ágústa Harðardóttir. 
203. Sigrún Helga Pétursdóttir, kt. 290384-2819. For. Pétur Georg Guðmundsson og Guðrún 

Kristín Bachmann. 
204. Sigrún Huld Guðmundsdóttir, kt. 200784-3249. For. Guðmundur Karl Marinósson og 

Þorgerður Björg Pálsdóttir. 
205. Sigrún Jana Finnbogadóttir, kt. 190584-2839. For. Finnbogi Þórarinsson og Auður 

Ágústa Ágústsdóttir. 
206. Sigrún Melax, kt. 070184-8189. For. Róbert Melax og Áslaug Jónsdóttir. 
207. Sigurður Hannesson, kt. 190484-3439. For. Hannes Sveinbjörnsson og María Louisa 

Einarsdóttir. 
208. Sigurður Helgi Stefánsson, kt. 140184-2339. For. Stefán Sigurðsson og Elín 

Friðbertsdóttir. 
209. Sigurður Smári Sigurðsson, kt. 130284-3109.  
210. Sigurður Straumfjörð Pálsson, kt. 270884-3189. For. Páll Þórir Viktorsson og Guðrún 

Róshildur Kristinsdóttir. 
211. Sigurlaug Jónsdóttir, kt. 270584-2259. For. Jón Bergsveinsson og Ásdís Árnadóttir. 
212. Skarphéðinn Kristjánsson, kt. 080784-2369. For. Kristján Skarphéðinsson og Guðrún 

Björk Einarsdóttir. 
213. Sóley Ragnarsdóttir, kt. 220184-2429. For. Ragnar Magnús Traustason og Hulda Maggý 

Gunnarsdóttir. 
214. Sölvi Davíðsson, kt. 171084-3779. For. Davíð Sölvason og Katrín Þórisdóttir. 
215. Stefán Bjarnason, kt. 290284-2959. For. Bjarni Geir Guðbjartsson og Kristín Ósk 

Gestsdóttir. 
216. Stefán Harald Berg Petersen, kt. 160484-8029. For. Peter Ernst Petersen og Kristín 

Bjarnadóttir. 
217. Stefán Haukur Viðarsson, kt. 290383-4719. For. Viðar Hauksson og Katrín Stefánsdóttir. 
218. Stefán Örn Melsted, kt. 100383-2929. For. Stefán Melsted og Kristín Árnadóttir. 
219. Steinar Björnsson, kt. 170484-2749. For. Björn Hróarsson og Aðalheiður E. 

Ásmundsdóttir. 
220. Steinn Ingi Þorsteinsson, kt. 261184-2149. For. Haukur Ingimarsson og María S. 

Hauksdóttir. 
221. Steinunn Þóra Camilla Sigurðard., kt. 130784-2679. For. Sigurður G. Steinþórsson og 

Kristjana J. Ólafsdóttir. 
222. Stella Kristmannsdóttir, kt. 300884-3269. For. Kristmann Hjálmarsson og Guðríður 

Hafsteinsdóttir. 
223. Sunna Ósk Kristinsdóttir, kt. 250984-2439. For. Kristinn Ásgrímur Kristinsson og 

Margrét Hrönn Viggósdóttir. 
224. Svandís Dóra Einarsdóttir, kt. 050784-4289. For. Einar Gunnar Bollason og Sigrún 

Ingólfsdóttir. 
225. Telma Björt Harðardóttir, kt. 240784-2629. For. Hörður Helgi Brink og Eyrún Björk 

Gestsdóttir. 
226. Theódóra Bjarkadóttir, kt. 050984-2819. For. Bjarki Þórarinsson og Lucinda Margrét 

Hjálmtýsdóttir. 
227. Unnur María Birgisdóttir, kt. 060984-2639. For. Birgir Skaptason og Krístín Blöndal 

Magnúsdóttir. 
228. Vala Védís Guðmundsdóttir, kt. 130284-4189. For. Guðmundur Arnaldsson og Auðbjörg 

Guðjónsdóttir. 
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229. Valur Ægisson, kt. 280984-3889. For. Ægir Magnússon og Anna Sigríður Bragadóttir. 
230. Vigdís Sveinsdóttir, kt. 180684-2209. For. Sveinn Ingi Ólafsson og Gyða Þórðardóttir. 
231. Vignir Ingi Bjarnason, kt. 110584-4159. For. Bjarni Hermann Halldórsson og Guðný 

Kristín Harðardóttir. 
232. Vignir Ísberg, kt. 180784-2769. For. Árni Ísberg og Bára Hafsteinsdóttir. 
233. Ylfa Björg Jóhannesdóttir, kt. 260884-2049. For. Jóhannes Sigurðsson og Soffía 

Kristjánsdóttir. 
234. Þórarinn Gunnar Birgisson, kt. 100683-4909. For. Birgir Þórarinsson og Dóra 

Sigurðardóttir. 
235. Þórarinn Hauksson, kt. 160484-8109. For. Haukur Ingason og Katrín Þórarinsdóttir. 
236. Þórarinn Ólason, kt. 261284-2439. For. Óli Sverrir Sigurjónsson og Sigríður 

Þórarinsdóttir. 
237. Þorgerður Drífa Frostadóttir, kt. 030584-2449. For. Frosti Fífill Jóhannsson og Steinunn 

G. H. Jónsdóttir. 
238. Þorlákur Helgi Hilmarsson, kt. 180183-5669. For. Hilmar Kristján Jacobsen og 

Matthildur Þorláksdóttir. 
239. Þórunn Gríma Pálsdóttir, kt. 150184-8199.  
240. Þórunn Oddný Steinsdóttir, kt. 270484-8089. For. Steinn Jónsson og Jónína Jónasdóttir. 
241. Þuríður Guðmundsdóttir, kt. 290884-2689. For. Guðmundur Ómar Þráinsson og 

Bergþóra Haraldsdóttir. 
242. Þuríður Pétursdóttir, kt. 050984-3979. For. Pétur Snæbjörnsson og María Friðgerður 

Rúriksdóttir. 
243. Þuríður Sverrisdóttir, kt. 160784-2459. For. Sverrir Salberg Magnússon og Svala Hrönn 

Jónsdóttir. 
244. Ævar Örn Úlfarsson, kt. 290185-2709. For. Úlfar Gíslason og Guðrún Hrönn 

Stefánsdóttir. 
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Stúdentspróf 
Alþjóðafræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 

Ísland og EFTA, ESB og stofnanir þess, EES, Evrópuráðið (20%) 
1. 5% Segið frá Evrópska myntkerfinu. 
2. 10% Segið frá EES-samningnum og helstu umræðum um hann og stöðu hans í dag. 
3. 5% Hver eru helstu markmið sameiginlegrar fiskveiðistefnu ESB og hvernig hefur ESB 

reynt að stuðla að því að ná þeim markmiðum? 
Sameinuðu þjóðirnar (5%) 
4. 5% Segið frá stofnun Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðinu. 
Viðskiptaumhverfið (75%) 
5. 20% Íslenskt fyrirtæki í Frakklandi er að leita að starfsmanni til að sjá um markaðs-

setningu á saltfiski þar og hefur meðal annarra augastað á þér. 
Til þess að sýna fram á að þú þekkir þjóðfélagið út og inn þarftu að skrifa 
greinargerð um viðskiptaumhverfi landsins. 
Fjallaðu um: 
• þjóðfélagið 
• afskipti stjórnvalda af viðskiptum 
• hvernig best er að koma á viðskiptum 
• hvernig stjórnendur ná stöðum sínum og stjórnunarstíl þeirra 
• tímaskyn 
• siði og hefðir 
• góð ráð um hvernig haga skuli samningaviðræðum. 

6. 15% FUMIO samningarnir. 
Ásgeir Bjarnason, ungur sölumaður vefnaðarvörufyrirtækisins "XYA", var í söluferð 
í Ástralíu, þegar hann fékk fyrirmæli frá höfuðstöðvunum á Selfossi um að koma við 
í Japan á leiðinni heim til Íslands. Þar átti Ásgeir að hafa samband við 
verslunarkeðjuna FUMIO og reyna að koma á samningum við hana. Meðfylgjandi er 
tölvupóstur sem Ásgeir sendi heim til markaðsstjóra fyrirtækisins. Farið yfir 
frammistöðu Ásgeirs: styrki hennar og veikleika. Eru líkur til að spá hans um 
framtíð "XYA" á japanska markaðnum rætist? Rökstyðjið svarið. 

7. 5% Þú ætlar að senda Jón Jónsson til samningaviðræðna við fyrirtæki í Kína/ 
Brasilíu/Lettlandi. Hvaða ráð gæfirðu honum fyrir ferðina og hvers vegna? 

8. 10% Segið frá helsta muninum á viðskiptasiðum í Ástralíu og Víetnam. 
9. 25% Skýrsla um viðskiptaumhverfið í kjörlandi ykkar. 
 

From: Ásgeir Bjarnason 
Sent: 22. apríl 2002 08.20 
To: Jon Jonsson 
Subject: Viðskipti við Japan 

 
Sæll Jón. 
Ég kom til Osaka frá Sidney snemma um morguninn þann 21. og hringdi strax í FUMIO. Í byrjun var 
erfitt að fá að tala við neinn. En loksins náði ég í hr. Tadaka, sem hafði heyrt fyrirtækis okkar getið, en 
varð samt vandræðalegur yfir erindi mínu um fund og samningaviðræður sem allra fyrst. Þegar ég benti á 
að ég hefði mjög stuttan tíma í Japan, endaði hann með að samþykkja að hitta mig daginn eftir. 
Ég hafði reiknað með að hitta hr. Tadaka einan á skrifstofu hans, en var hins vegar leiddur á fund hans 
ásamt fimm öðrum mönnum, sem þar að auki höfðu túlk með sér. 
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Eftir að hafa heilsað öllum með handabandi rétti ég þeim nafnspjald mitt. Því miður hafði mér ekki 
unnist tími til að láta þýða það á japönsku, en það var á ensku og ég held að þeir hafi skilið að ég væri 
sölufulltrúi fyrirtækisins. Þeirra nafnspjöld voru á japönsku á annarri hliðinni og til allrar hamingju á 
ensku á hinni.  
Þegar við settumst, hóf ég strax máls á erindi mínu. Þegar maður er í hópi svo háttsettra manna er um að 
gera að ganga hreint til verks og nýta tímann vel. Ég var tilbúinn með góða kynningu, nánast þá sömu og 
ég hafði haldið í Ástralíu. Ég er sem betur fer líka góður í ensku þannig að ég gat hiklaust og hratt sagt 
þeim frá "XYA", lýst gæðum framleiðslu okkar, markaðssókn erlendis og hinum einstöku gæðum vöru 
okkar. 
Ég gætti þess allan tímann að styðja mál mitt með tölum og lét þá enn fremur hafa skriflegu kynninguna 
sem ég hafði haft með til Ástralíu. Túlkurinn þýddi hiklaust og brosandi, en öðru hvoru fannst mér samt 
eins og hana skorti þjálfun og að hún væri óörugg um sumt sem hún sagði. Eftir kynninguna, sem mér 
fannst sjálfum að hefði gengið ótrúlega vel, fékk ég uppörvandi bros frá sexmenningunum. Ég ákvað að 
fylgja eftir velgengni minni og byrjaði eiginlegar samningaviðræður. Ég spurði þá út í innflutning þeirra, 
veltu, smásala sem ynnu með þeim, ímynd fyrirtækisins, markaðsrannsóknir o.s.frv. 
Fæstum spurningum mínum var í raun svarað. Sexmenningarnir litu öðru hvoru á hvorn annan, ræddu 
sín á milli, brostu vingjarnlega til mín, gáfu óljós svör og lögðu fyrir mig, á mjög lélegri ensku, spurn-
ingar sem voru málinu algjörlega óviðkomandi. Aðeins einn ungur Japani virtist vera alveg með á 
nótunum. Bæði talaði hann góða ensku og virtist vera ánægður með kröfur okkar um gæði og hönnun. 
Ég einbeitti mér því að þessum unga manni þegar ég í lok dagsins vildi fá áþreifanlegar niðurstöður um 
áframhaldandi samninga, magn, afhendingartíma, greiðslufyrirkomulag o.s.frv. Japaninn ungi var mjög 
samvinnufús en benti á að það væri erfitt fyrir hann að segja neitt um þetta á þessum tíma, bæði hefði 
hann ekki einn ákvörðunarvald og svo þyrfti að líta á reglugerðir um innflutning áður en hægt væri að 
gera samninga. 
Nú var klukkan orðin rúmlega sjö um kvöldið og hr. Tadaka, sem ekki hafði sagt orð allan daginn, 
spurði kurteislega hvort ég vildi gera FUMIO þann heiður að borða með þeim um kvöldið. Ég þáði boðið 
- ef til vill tækist mér að komast lengra í samningum á meðan á kvöldverðinum stæði. Mér var boðið upp 
á stærðarinnar "Sushi" máltíð –sem var raunar ótrúlega góð. Hrísgrjónabrennivínið, Sake, var hins vegar 
mjög gott. Á meðan við borðuðum reyndi ég að koma aftur á umræðum um samninga, en allir höfðu 
greinilega misst áhuga á viðskiptunum og hugsuðu bara um mat og drykk. Meira að segja Tadaka-kun, 
eins og ég kallaði hann (það þýðir “æruverðugi Tadaka”), einbeitti sér nú mest að því að skála við mig 
og aðra viðstadda. Seinna um kvöldið kvöddumst við með bros á vör og góðar væntingar til 
samninganna daginn eftir. Ég er viss um að við eigum eftir að gera stóra hluti á þessum markaði! 

Alþjóðahagfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 
1. (5%)  Nefnið þrennt sem tafið hefur fyrir hagvexti í heiminum síðustu tvö árin. 
2. (10%)  Nýlega samþykkti Bandaríkjaþing aðgerðir til verndar stáliðnaðinum í Banda-

ríkjunum. Hvaða afleiðingar geta slíkar aðgerðir haft á heimsmarkaðsverð á stáli og 
á alþjóðleg viðskipti? 

3. (10%)  Hvar telur þú helstu vaxtarmöguleika vera í íslensku hagkerfi? Rökstyðjið svarið. 
4. (15 %) Hjá vestrænum þjóðum er landbúnaður háður opinberum afskiptum og nýtur fjár-

hagslegs stuðnings. Gerið grein fyrir þeim markmiðum sem vestrænar þjóðir setja 
með landbúnaðarstefnu sinni. 

5. (10%) Með hvaða hætti má auka tekjujöfnuð á Íslandi samkvæmt tillögum sem koma fram í 
skýrslu Hagfræðistofnunnar Háskóla Íslands? 

6. (5%) Gerið grein fyrir einkennum þeirrar alþjóðlegu efnahagslægðar sem gengið hefur 
yfir undanfarin misseri. 

7. (7%) Hvaða áhrif telur þú að þær sértæku aðgerðir, sem nú standa yfir fyrir tilstuðlan ASÍ 
til lækkunar verðbólgu, hafi til lengri tíma litið? (Rökstyðjið svarið). 

8. (8%) Gengi íslensku krónunnar hefur sveiflast undanfarna mánuði. Gerið grein fyrir helstu 
ástæðum þess. 
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9. (15%) Gerið grein fyrir uppruna og helstu viðfangsefnum Alþjóða viðskiptastofnunarinnar. 
(WTO) 

10. (15%) Gerið grein fyrir þeim efnahagslegu rökum sem eru fyrir og gegn aðild Íslands að 
Evrópusambandinu. 

Eðlisfræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. 12% 
Tvær bifreiðar A og B aka eftir beinum vegi í sömu átt. Bifreið A er á eftir B, en þær hafa sama 
hraða 90 km/klst. Ökumaður A vill nú komast fram úr B og gefur því í þannig að A fær 
hröðunina 2 m/s2 og nær hann honum eftir 10 s. Gert er ráð fyrr að núningur sé hverfandi. 
a) Hve langt var á milli A og B í upphafi? 
b) Hve mikinn kraft þarf bifreið A að hafa ef massi bifreiðar og ökumanns er 1000 kg? 
c) Hvert er afl bifreiðar A? 
 
2. 12% 
Rafmagnsrás samanstendur af fjórum mótstöðum, sjá 
mynd.  
a) Hvert er heildarviðnám rásarinnar? 
b) Hve mikill straumur fer í gegnum Ω10 mótstöðuna? 
c) Hver er spennan á milli punkta A og B? 
 
3. 8% 
Kúlu A, sem vegur 2 kg, er skotið upp með upphafshraða 20 m/s og myndar skothornið 30° við 
lárétt. 
a) Hver er mesta hæð kúlunnar? Þegar kúlan er í hæsta punkti rekst hún á aðra kúlu B, sem 

vegur 1 kg. Kúla B fer með jöfnum hraða 5 m/s í lárétta stefnu í sömu átt og kúla A fer. 
Kúlurnar festast saman við áreksturinn. 

b) Hvar lenda kúlurnar miðað við skotstað kúlu A? 
 

4. 8% 
0.2 kg massi liggur á endanum á gormi sem 
er pressaður saman um 20 cm. Gormurinn 
liggur á skáplani sem hefur hallann 37° 
miðað við lárétt. Þegar gorminum er sleppt 
þá rennur kassinn 50 cm upp brekkuna áður 
en hann stöðvast. Kraftstuðull gormsins er 
50 N/m 
 

a) Hve stór er núningskrafturinn milli kassans og skáplansins? Ekki er gert ráð fyrir neinum 
núningi milli gormsins og skáplansins. 

b) Hver er hraði kassans þegar hann losnar frá gorminum? 
 

5. 8% 
Riðstraumsrás samanstendur af spólu, 200 mH, þétti, 15 µF , og mótstöðu, 100 Ω. Spólan, 
þéttirinn og mótstaðan eru raðtengd við 220 V, 60Hz  spennugjafa. 
a) Reiknið út strauminn í rásinni. 
b) Reiknið aflið í rásinni. 
 
 

6. 4% 
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Finnið hraða eldflaugar, miðað við jörðina, ef klukka í eldflauginni gengur 1 s hægar en klukka 
á yfirborði jarðar á sólarhring. 
7. 8% 
a) Finnið segulsviðið í 10 cm fjarlægð frá beinum óendanlega löngum vír sem ber 5 A straum. 
b) Tveir samsíða vírar, sem eru 100 cm langir og hvor um sig vegur 20 g, eru festir í lárétta 

stöng. Vírarnir eru festir með 10 cm löngu bandi í stöngina. Þegar straum I fer í gagnstæða átt 
eftir vírunum þá færast þeir hvor frá öðrum þannig að böndin sem halda þeim mynda 5° horn 
(sjá mynd). Hve mikill straumur fer eftir vírunum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 8% 
a) Gerið stutta grein fyrir því hvað átt er við þegar sagt er að efni sé geislavirkt og hvers konar 

geisla geislavirk efni senda frá sér. 
b) Geislavirkt efni hefur helmingunartíma 20 mín. Hve stór partur efnisins er eftir eftir 2 klst? 
 
9. 12% 
Teinn sem er 120 cm langur og vegur 800 g getur snúist um lóðréttan miðás sinn. 
a) Hver er hverfitregða teinsins? Byssukúla, sem vegur 5 g, lendir með 300 m/s hraða í teininum 

í 10 cm fjarlægð frá öðrum endanum og festist í honum. 
b) Hver verður hverfitregða teinsins eftir að kúlan lendir í honum? 
c) Hver verður hornhraði teinsins ef miðað er við að teinninn hafi verið kyrrstæður í upphafi? 

Ekki er gert ráð fyrir núningi. 
 

10. 8% 
a) Ritið og útskýrið jöfnu Bernoullis. 
b) Vindhraði fyrir ofan lárétt þak er 50 m/s. Finnið lokakraftinn sem verkar á þakið ef vindhraði 

er 0 fyrir neðan þakið og flatarmál þess er 150 m2. Eðlismassi lofts er 1.29 kg/m3. 
 

11. 12% 
Rafeindum er hraðað yfir 1000 V spennu. 
a) Hver verður hraði rafeindanna? 
Rafeindirnar lenda síðan á anóðu í röntgenlampa. Við þetta verður til svokölluð röntgengeislun. 
b) Hvers eðlis eru röntgengeislar og hvaðan kemur orkan sem þarf til að mynda þá? 
c) Hver er bylgjulengd röntgengeislanna sem myndast? 

Efnafræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. (15%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
 a. Reynsluformúla 
 b. Hjátala 
 c. Örvað samband 
 d. London kraftar 
 e. Staðalaðstæður fyrir staðalspennu (Eo) 
2. (30%) Krossaspurningar 
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a. Í jafn stórum ílátum, sem haldið er við sama hita og þrýsting, eru alltaf jafn margar 
loftagnir hver sem lofttegundin er. Kenning þessi nefnist: 

 Boyles lögmál 
 Browns lögmál 
 Avogadros lögmál 
 Lavoisiers lögmál 
 Arrhenius lögmál 

b. Í samsætunni 13C er heildarfjöldi nifteinda í kjarnanum: 
 13 
 12,1 
 7 
 6 
 1 

c. Heildarfjöldi vetnisatóma í 6 g af hreinu vatni er: 
 3 · 1023 
 4 · 1023 
 6 · 1023 
 12 · 1023 
 38 · 1023 

d. Þegar alkalímálmar hvarfast við vatn, myndast 
 málmhýdroxíð og vetni 
 málmoxíð og vetni 
 jarðalkalímálmur og vetni 
 málmhýdroxíð og súrefni 
 málmhýdroxíð og koldíoxíð 

e. Til að eyða Cl- jónum úr 25 cm3 vatnslausn þurfti 21,55 cm3 af 0,05M AgNO3-lausn:  

Ag+
(aq) + Cl-  AgCl (s).  

Hver var styrkur Cl- jónanna í lausninni? 
 0,001 
 0,022 
 0,043 
 0,22 
 0,43 

f. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Hiti lofts er mælikvarði á meðalhreyfingarorku loftsameindanna 
 Galileo sýndi fyrstur manna fram á með tilraunum að loft hefur massa 
 Ef hiti og þrýstingur eru eins í tveimur jafnstórum ílátum, þá er fjöldi sameindanna í 
þeim í öfugu hlutfalli við sameindamassann 

 Hlutþrýstingur er sá þrýstingur  sem hver lofttegund mundi valda ef hún væri ein í íláti 
 Lögmál Boyles hljóðar svo: margfeldi þrýsting og rúmmáls innilokaðs lofts er föst tala 
þegar magn og hiti loftsins haldast óbreytt 

g. Lögmál Hess má orða þannig: 
 Eitt Joule er sú orka sem notuð er þegar krafturinn 1 Newton flytur hlut um 1 metra 
 Fari efnahvarf fram í þrepum er heildarvarmabreytingin summan af ∆H þrepanna 
 Frumefni er efni sem ekki er hægt að kljúfa í ný efni með efnagreiningu 
 Massa er hvorki hægt að skapa né eyða 
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 Rúmmál ákveðins magns af innilokuðu lofti breytist í réttu hlutfalli við hita loftsins 

h. Ef hitastigið í hvarfakerfi nokkru er hækkað vex hvarfahraðinn. Hins vegar eykst ekki: 
 árekstrahraði efnanna á tímaeiningu 
 virkjunarorkan 
 meðalhraði hvarfagnanna 
 hreyfiorka hvarfagnanna 

i. Fjöldi svigrúma af gerð p á fjórða aðalhveli er: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

j. Rafeindaskipan Pb2+ er: 
 [Xe]4f145d106s2 
 [Xe]4f145d106s26p2 
 [Xe]4f145d10 
 [Xe]4f145d96s1 
 [Xe]4f145d106p2 

k. Hver er lögun ammoníumjónar, NH4
+? 

 Línulaga 
 Hyrnd 
 Pýramídi 
 Ferflötungur 
 Teningur 

l. Varminn sem þarf til að breyta 45 g af 100 °C heitu vatni í gufu, ef gufunarvarmi vatns er 
40,8 kJ/mól, er: 

 102 kJ 
 204 kJ 
 408 kJ 
 305 kJ 
 812 kJ 

m. Hver eftirtalinna lýsinga á efnahvörfum lífrænnar sýru og alkóhóls er rétt: 
 sýra + alkóhól  aldehýð + vatn 
 sýra + alkóhól  keton + vatn 
 sýra + alkóhól  amín + vatn 
 sýra + alkóhól  eter + vatn 
 sýra + alkóhól  ester + vatn 

n. Diníturoxíð hvarfast við hýdrasín samkvæmt efnajöfnunni: 

2N2O(g) + N2H4(g) ⇔ 3N2(g) + 2H2O(g) 

Gerum ráð fyrir að jafnvægi náist eftir að 0,1 móli af N2O(g) og sama mólfjölda af N2H4(g) er 
komið fyrir í 10 dm3 íláti. Ef x er skilgreint sem fjöldi móla af N2O(g) sem hvarfast, þá 
verður [ N2(g)] við jafnvægi: 

 10x 
 0,1x 
 0,15x 
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 0,67x 
 x 

o. Sýruleif brennisteinssýru (H2SO4) er: 
 H+ 
 2H+ 
 HSO4

- 
 SO3 
 SO2 

p.Hvert er pH mettaðrar kalklausnar, Ca(OH)2(aq) ef leysnimargfeldið, Ksp er 6,5 · 10-6?  
 9,3 
 10,9 
 11,5 
 12,3 
 13,3 

q. Oxunartala brennisteins (S) í HSO4
- er: 

 +3 
 +4 
 +5 
 +6 
 +7 

r. Rafhlaða gengur fyrir hvarfinu: 2NO3(aq) + 4H+
(aq) + Cu(s)    2NO(2) + 2H2O(l) + Cu2+

(aq) 

Hvarfið fer fram við staðalaðstæður. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Cu(s) er afoxari 
 n = 2 í jöfnu Nernst 
 Koparskautið léttist þegar rafhlaðan afhleðst 
 Vetnisjónirnar afoxast 

s. Frumefnið gallíum myndar jónir með því að missa: 
 Ystu 4p rafeindirnar þrjár eða báðar 4s rafeindirnar 
 Báðar 4s rafeindirnar og 4p rafeindina eða aðeins 4p rafeindina 
 Aðra 4s rafeindina eða tvær p rafeindir 
 Aðeins 4s rafeindirnar 

t. Fosfór, sem hefur auð d svigrúm á ysta hveli, getur víkkað gildishvel sitt með 
svigrúmablöndun og myndað þannig: 

 þrjú tengi 
 fjögur tengi 
 fimm tengi 
 sex tengi 
 sjö tengi 

3. (7,5%)  
Saman við 200 ml af 0,86M HCl er blandað 200 ml af 0,43M Ba(OH)2. Upphafshiti lausnanna 
var 20,5 °C. Efnahvarfið sem fer fram í blöndunni er:   
2HCl(aq) + Ba(OH)2(aq)    2H2O(l) + BaCl2(aq)      ∆H: -112,4 kJ. 
Hver verður lokahitinn eftir að lausnunum hefur verið blandað saman? Gert er ráð fyrir að 
eðlisvarmi lausnarinnar sé 4,18 J/g°C og allur varminn fari í að hækka hita lausnarinnar. 
4. (5%)  
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Hver er fyrsta jónunarorka frumefnisins magnesíum (Mg) ef sú bylgjulengd ljóss sem þarf til að 
fjarlægja eina rafeind frá magnesíumatómi er 163 nm? Gefið svarið í kJ/mól. 
5. (7,5%) 
Fjallið um sameindasvigrúm. Nefnið dæmi um sp, sp2 og sp3 svigrúm. 
6. (10%)  
a.Fjallið um megingerðir og einkenni kolvetna. 
b. i) Hvað heita þessi efni, samkvæmt IUPAC-kerfinu: 

 
 ii) Sýnið byggingarformúlur þessara efna: 

Própan:    Metanal:   Cycloprópanol (hringprópanol):
  

7. (7,5%) 
Í lofttæmt 2 dm3 ílát eru sett 0,2 mól af HI(g), sem síðan hvarfast við 453 °C samkvæmt 
efnajöfnunni: 2HI(g)  ⇔  H2(g) + I2(g). Þegar efnahvarfið hefur náð jafnvægi, er mólstyrkur HI: 
0,078M. Reiknið jafnvægisfasta hvarfsins við 453 °C. 
8. (7,5%)  

 a. Hver er leysni Ca(OH)2 í vatni við 25 °C ef leysnimargfeldi Ca(OH)2 er 6,5 · 10-6 við 
25 °C? 

 b. Hver er leysni Ca(OH)2 í 0,1M Ca(NO3)2 við 25 °C? 
9. (5%)  
Phenylacetic-sýra, C6H5CH2COOH, hleðst upp í blóði þeirra sem þjást af meðfæddum 
sjúkdómi, fenylketonuria, sem veldur andlegum vanþroska og dauða sé hann ekki 
meðhöndlaður.  Mælingar leiða í ljós að pH gildi 0,12M C6H5CH2COOH er 2,60. Hver er 
sýrufasti (Ks) þessarar sýru? 
10. (5%)  
Stillið annað hvort af eftirfarandi oxunar-afoxunarhvörfum (a eða b) með hálfhvarfaaðferðinni: 

a. Cr2O7
-2 + NO2-    Cr3+ + NO3

- (í súrri lausn) 
b. MnO4

- + CN-   MnO2 + CNO- (í basískri lausn) 

Efna- og eðlisfræði, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
1. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
 a. Samsætur 
 b. Ljóseind 
 c. van der Waalskraftar 
 d. Hreyfiorka 
 e. Massarýrnun 
 f. Smástirni 
2. (20%) Krossaspurningar 

a. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Alkalímálmar gefa frá sér rafeind þegar þeir hvarfast við málmleysingja 
 Mestallur hluti af massa atóms er í kjarnanum 
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 Öll atóm með sama fjölda nifteinda eru atóm sama frumefnis 
 Atóm með mismunandi fjölda nifteinda geta verið atóm sama frumefnis 
 Öll óhlaðin atóm með sama rafeindafjölda eru atóm sama frumefnis 

b. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt: Klóríðjón (Cl-) hefur römu rafeindaskipan og: 
 flúoríðjón 
 brómíðjón 
 natríumjón 
 argonatóm 
 bútansýra 

c. Frumefni er það stig sem lengst er hægt að komast í efnagreiningu. Sá sem setti fram 
þessa reglu var: 

 Robert Boyle 
 Amadeo Avogadro 
 Robert Brown 
 John Dalton 
 Antoine Lavoisier 

d. Rétt heiti efnisins CH3CH2COOH er: 
 Etansýra 
 Própansýra 
 Etanól 
 Própanól 
 Própanal 

e. Efnatengi á milli tvíatóma halógensambanda eru: 
 óskautuð samgild tengi 
 skautuð samgild tengi 
 jónatengi 
 vetnistengi 
 van der Waalstengi 

f. Sætistala frumefna er í samræmi við: 
 atómmassa frumefnanna 
 massatölu frumefnanna 
 fjölda gildisrafeinda frumefnanna 
 fjölda róteinda í atómkjörnum frumefnis 
 fjölda nifteinda í atómkjörnum fumefnis 

g. Þegar plast er nuddað með ull myndast: 
 spanstraumur 
 riðstraumur 
 stöðurafmagn 
 rakstraumur 
 jafnstraumur 

h. Hver eftirtalinna fullyrðinga er röng: 
 Ef lokakraftur sem verkar á hlut er núll þá heldur hluturinn óbreyttu hreyfingarástandi 
 Massi hlutar er alls staðar sá sami, hvort sem við erum á jörðinni eða  
einhverri annarri plánetu    

 Fallhröðun hlutar er háð massa hans 
 Vinna er skilgreind sem kraftur sinnum vegalengd    
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 Þyngd er sá kraftur sem jörðin togar í hluti með 

i. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
 Massi hlutar er alls staðar sá sami, sama hvort við erum á jörðinni eða einhverri annarri 
plánetu 

 Lokakraftur sem verkar á hlut er jafn margfeldi massa hlutarins og hröðunar hans 
 Aristóteles hélt því fram að þungir hlutir féllu til jarðar með sama hraða og léttir hlutir 
 Vinna er skilgreind sem kraftur sinnum vegalengd 
 Ef lokahraðinn, sem verkar á hlut er núll, þá heldur hluturinn óbreyttu hreyfingarástandi 

j. Eldfjallið Ólympusfjall (Olympus mons), sem er ef til vill stærsta eldfjall í sólkerfinu, er á: 
 Merkúr 
 Venusi 
 Jörðinni 
 Mars 
 Títan 

3. (7,5%) Hvað er hægt að lesa út úr lotukerfinu og hvernig? 

4. (7,5%) Fjallið um sterk efnatengi. 

5. (5%) Stillið eftirfarandi efnajöfnur: 
Mg + N2  Mg3N2 
Fe2O3 + CO  Fe + CO2 
C3H5OH + O2  CO2 + H2O 

6. (7,5%) Fjallið um hreyfilögmál Newtons 

7. (7,5%) Nefnið 5 mismunandi flokka lífrænna efna og útskýrið hvað einkennir hvern flokk. 

8. (5%)  Maður sem ekur á bíl á hraðanum 80 km/klst bremsar bílinn niður í 40 km/klst þegar 
hann mætir lögreglubíl.  Þetta tekur 2 sek. 

a. Hver er hröðun bílsins meðan verið er að bremsa hann niður? 

b.  Hvað tapar hann miklum tíma næstu 5 km ef hann heldur áfram að aka á 40 km/klst í 
stað 80 km/klst? 

9. (10%) Fjallið um eftirtaldar orkulindir: 
Kjarnorka 
Olía 
Lífefnaorka 
Jarðvarmi 

10. (5%) Lýsið jarðstjörnunum (innri reikistjörnunum) fjórum: Röð frá sól, lofthjúpur, tungl, 
eldvirkni. 

11. (5%) Fjallið um sólina okkar. 

Efna- og eðlisfræði, 5. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeild 
1. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
 a) Samsætur 
 b) Ljóseind 
 c) van der Waalskraftar 
 d) Afl 
 e) Massarýrnun 
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 f) Smástirni 
2. (20%) Krossaspurningar 

a) Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Alkalímálmar gefa frá sér rafeind þegar þeir hvarfast við málmleysingja 
 Mestallur hluti af massa atóms er í kjarnanum 
 Öll atóm með sama fjölda nifteinda eru atóm sama frumefnis 
 Atóm með mismunandi fjölda nifteinda geta verið atóm sama frumefnis 
 Öll óhlaðin atóm með sama rafeindafjölda eru atóm sama frumefnis 

b) 4 · 1026 sameindir af vatni eru um það bil: 
 6,6 mól    
 0,0015 mól 
 666 mól 
 0,15 mól 
 24,08 mól 

c) Frumefnið fosfór (P) hefur rafeindaskipunina: 
 1s22s22p63s23p13d2 
 1s22s22p63s23p4 
 1s22s22p63s23p23d1 
 1s22s22p63s23p3 
 1s22s22p63s23p2 

d) Rétt heiti efnisins CH3CH2COOH er: 
 Etansýra 
 Própansýra 
 Etanól 
 Própanól 
 Própanal 

e) Efnatengi á milli tvíatóma halógensameinda eru: 
 óskautuð samgild tengi 
 skautuð samgild tengi 
 jónatengi 
 vetnistengi 
 van der Waalstengi 

f) Hve mörg g af NaCl má framleiða úr 46 g af Na og 88,75 g af Cl2? 
 117 
 73 
 190,125 
 58,5 
 134,75 

g) Þegar plast er nuddað með ull myndast: 
 spanstraumur 
 riðstraumur 
 stöðurafmagn 
 rakstraumur 
 jafnstraumur 

h) Alfa (α) geislar eru: 
 rafeindir 
 rafsegulbylgjur 
 helíumkjarnar 
 andeindir 
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 nifteindageislun 
i) Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 

 Massi hlutar er alls staðar sá sami, sama hvort við erum á jörðinni eða einhverri annarri plánetu 
 Lokakraftur sem verkar á hlut er jafn margfeldi massa hlutarins og hröðunar hans 
 Aristóteles hélt því fram að þungir hlutir féllu til jarðar með sama hraða og léttir hlutir 
 Vinna er skilgreind sem kraftur sinnum vegalengd 
 Ef lokakraftur, sem verkar á hlut er núll, þá heldur hluturinn óbreyttu hreyfingarástandi 

j) Eldfjallið Ólympusfjall (Olympus mons), sem er ef til vill stærsta eldfjall í sólkerfinu, er á: 
 Merkúr 
 Venusi 
 Jörðinni 
 Mars 
 Títan 

3. (5%) Eftirtöldum lausnum er hellt saman í eitt ílát: 100 cm3 af 0,1M Pb(NO3)2 (nitratjónin, 
NO3

- er samsett jón) og 50 cm3 af 0,2M NaCl. Þegar lausnunum hefur verið blandað 
saman, myndast botnfall: PbCl2.  

a. Ritið efnaformúlur sem sýna klofnun Pb(NO3)2 og NaCl í jónir. 
b. Ritið efnaformúlu sem sýnir myndun botnfallsins, PbCl2 . 
c. Reiknið mólstyrk þeirra jóna sem eftir eru í lausninni þegar botnfallið hefur myndast. 

4. (7,5%) Fjallið um sterk efnatengi. 
5. (5%) Stillið eftirfarandi efnajöfnur: 

Mg + N2  Mg3N2 
Fe2O3 + CO  Fe + CO2 
C3H5OH + O2  CO2 + H2O 

6. (5%) Byssukúla, sem á ákveðnu augnabliki er með hraðann 500 m/s, hefur hreyfiorku 2500J 
og stöðuorku 0,5 J 

a) Hver er massi kúlunnar? 
b) Í hvaða hæð er kúlan? 

7. (5%) Bifreið, sem er 1100 kg að þyngd, eykur hraðann úr 10 m/s í 24 m/s á 5 sek. 
a) Hver er hröðun bílsins? 
b) Hve stór er krafturinn sem veldur hröðuninni? 

8. (5%) Meðalþvottavél er 2100 W. Hvað kostar að þvo í vélinni 5 daga vikunnar, 54 mín. að 
meðaltali hvern dag, í 1 ár, ef kWh kostar 6,50 kr? 

9. (7,5%) Nefnið 5 mismunandi flokka lífrænna efna og útskýrið hvað einkennir hvern flokk 
10. (10%) Fjallið um eftirtaldar orkulindir: 

a) Kjarnorka 
b) Olía 
c) Lífefnaorka 
d) Jarðvarmi 

11.(5%) Fjallið um fjögur stærstu tungl Júpíters (Galileótunglin). 
12. (5%) Lýsið jarðstjörnunum (innri reikistjörnunum) fjórum: Röð frá sól, lofthjúpur, fylgi-

tungl, eldvirkni. 

Enska, alþjóðadeild 
A (45%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English: 
1 Much as parents may complain about the overgrown louts hanging about their houses, 

many of them actually relish the situation. 
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louts:  
2 Why can she not now see that, deplorable as his behaviour was, her own was not 

impeccable?  
impeccable:  

3 They sell day-of-performance seats (subject to availability) for 50 % off plus a 80 p fee 
for matinees. 
matinees:  

4 We spot a young man whose biceps and shoulders rival those of Sylvester Stallone in 
Rambo, a film much vilified in the Soviet press.  
vilified:  

5 For some of us it was rural Italy after the war, with the garrulous public life of square 
and street corner. 
garrulous: 

6 The life style goes far beyond the wildest satires of dissident writers like Veinovich or 
Zinoviev. 
dissident writers:  

7-8 Lured by the soaring prices offered for rhino horn, poachers infiltrated every known 
rhino habitat. 
soaring:  
infiltrated:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
9 The rising sun had formed a halo over the trees of the forest.  

 cloud 
 fine mist 
 rainbow 
 ring of light 
 wing 

10 The group included a veterinarian, a herpetologist and a paediatrician. 
 a children’s doctor 
 a person who eats vegetables 
 a specialist in animal diseases 
 a specialist in reptiles 
 an old soldier 

11 These men fade into the bush in search of instant fortunes.   
 controversial 
 enormous 
 immediate 
 slow 
 unreliable 

12 If a person doesn’t have the appropriate curative herb in their own garden they are 
referred to someone else who does.  

 decorative 
 healing 
 secure 
 spicy 
 unusual 

13 Health workers’ morale is low because of falling incomes.  
 fighting spirit 
 living standard 
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 sense of justice 
 sense of values 
 standard of hygiene 

Fill in the paragraph below with the most suitable word (unchanged) from the list:  
borrowed; cancelled; danger; developing; evasive; large; medium; must; random; risk; 
substantial.  

14-16 Debts should be rescheduled. Very poor countries need to have at least some of their 
debt _________________________ . Aid flow needs to be more _________________ 
and should be redirected to measures which benefit those at _____________________ 
and must be guaranteed over the medium term. 

Aspects of Britain and the USA 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English: 
17 The Reform Act was followed by social reforms such as gradual recognition of trade 

unions. 
trade unions:  

18 Members of the non-white population are disproportionately concentrated in the areas of 
greatest deprivation in the inner cities. 
deprivation:  

19 The Peasants’ Revolt was soon put down. 
peasants:  

20 Parliament replied to this act of vandalism by imposing a trade embargo. 
embargo: 

21 It was, said Frank Sinatra, a form of expression that used “sly, lewd, dirty lyrics”. 
lyrics:  

22 The first English settlers came to work for private companies that had been granted 
trading charters by the English Crown. 
charters:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
23 In the House of Lords, the Lords Temporal comprise all hereditary and life peers. 

 are connected to 
 are in favour of 
 are opposed to 
 consist of 
 have control over 

24 “All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the 
Soviet sphere,” Winston Churchill said in a speech in 1946. 

 area of influence 
 colonies 
 continents 
 strategic policy 
 summit 

25 American involvement escalated under President Johnson.  
 increased significantly 
 remained steady 
 slowly diminished 
 was greatly reduced 
 was repeated  

26 A new era in superpower relations was ushered in by President Bush and Mikhail 
Gorbachev. 
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 continued 
 ended 
 followed up 
 started 
 strengthened 

27 Nuclear power plants cost more to dismantle safely than they do to build.  
 clean 
 neutralize 
 operate 
 prepare 
 tear down 

28 The idea of socialism was nevertheless a potent force in late Victorian Britain. 
 hidden 
 non-existent 
 weak 
 possible 
 powerful 

29 Although many people consider the monarchy to be a somewhat anachronistic and 
undemocratic institution, the Queen continues to enjoy the support. 

 corrupt 
 dictatorial 
 expensive 
 obscure 
 old-fashioned 

Grammar in Context 
Supply the missing prepositions: 
30 Unfortunately, I consented _______________ his using my name. 
31 Robert was totally ignorant _______________ her anger. 
32 Many parents feel that it is important that their children should be provided __________ 

after their own death. 
Replace the words in brackets with the correct form of the most suitable phrasal verbs selected 
from the following list: 
bring off; come off; cut off; fall through; get through; go through; hold up; make off; pull out; 
pull up;  
33 Our country had the chance of (achieving) ____ a total victory there, but now everything 

seems to fail. 
34 Once when I was speeding, a police car ordered me to (stop) ____ at the kerb. 
35 The shareholders will not want our plans to (come to nothing)______ any more than we 

do. 
Word Formation 
36 Some people want the Westman Islands to (secession) _________________________ 

from Iceland to become an independent country. 
37 Even the weather could not (damp) _________________________ the obvious goodwill 

that now exists between the two leaders. 
38 People began to talk about the (affluence)_________________________ society. 
39 A somewhat younger crowd (patron) _________________________ the Empire 

Ballroom. 
40 Albanians are (astound) _________________________ poor. 
Newsweek 
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Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
41 The Mormon Church is still fighting the perception that it condones polygamy.   

 a society ruled exclusively by very religious people 
 being married to more than one person at the same time 
 having more than one child in a marriage 
 marrying a person of a very different religion 
 the right to be divorced more than once in your lifetime 

42 For more than a decade this man has been one of the world’s leading philanthropists. 
 a person famous for cheating other people 
 a person who donates money to help the poor 
 a person who easily manipulates women 
 a person who is exceptionally clever at his job 
 an executive who holds seminars round the world 

43 First USA Corporation recently concluded a $13 million contract with the University of 
Oklahoma for the right to market cards to students, alumni and employees. 

 clergymen 
 former students 
 professors 
 students’ spouses 
 teachers’ assistants 

44 Hahn and his team input KX76’s space coordinates and hit pay dirt. 
 failed miserably 
 hit the jackpot 
 made the satellite crash 
 published the data immediately 
 were the victims of gossip 

Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English: 
45 Stoiber has pampered farmers and steelworkers with lavish subsidies.   

subsidies:  
46 The laborious and quirky process of drug discovery seemed on the verge of giving way 

to new streamlined, data-driven methods. 
on the verge of:  

Asian Business, Japan Updated and China Goes for Gold 
47 What does Bill Kaye mean when he says:  “I wouldn’t touch Sinopec with a bargepole.”  
48 Explain the statement:  "The Chinese economy is looking enticing.  
49 Explain the difference between a spin-off and a buy-off. 
The Importance of Being Earnest 
Who says the following to whom and why? 
50 "Rise, sir, from this semi-recumbent posture.  It is most indecorous." 
B (25%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper. Double spacing, please. 
Hvað munu afkomendur okkar sjá eftir um það bil 100 ár þegar þeir líta til baka til fyrstu ára 
nýrrar aldar? 
Eitt af því fyrsta sem þeir tækju eftir eru miklar efnahagslegar, menningarlegar og tæknilegar 
breytingar sem eru að eiga sér stað hvarvetna í veröldinni. Mestu bjartsýnismennirnir telja að 
þær geti komið í veg fyrir margvísleg átök og vandamál í framtíðinni, því samvinna eykur 
skilning milli ólíkra þjóða og kynþátta. Aðrir óttast að þetta muni leiða til félagslegs misréttis 
vegna aukinna áhrifa fjölþjóðafyrirtækja.  
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Á síðustu áratugum höfum við orðið vitni að því að fyrrum kommúnistaríki Austur-Evrópu eru 
orðin virkari þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi og verslun. Við getum þakkað framsýnum og 
hugrökkum stjórnmálamönnum þessa þróun auk þess sem hinn nýi upplýsingamiðill, netið, 
hefur eflt frelsisbaráttu alls staðar í heiminum. Efnahagur Asíulanda hefur orðið illa úti 
síðastliðin 5 ár. Samt sem áður hefur hann vaxið að meðaltali á mestum hluta svæðisins, en þó 
miklu hægar en í góðu ári. Fyrir stærstan hluta Austur-Asíu þýðir hugsanleg kreppa í Evrópu og 
Ameríku að árið 2002 verði enn eitt ár sársaukafullrar efnahagslegrar lægðar. Lönd, sem eru 
ennþá að jafna sig eftir erfiðleikana 1997-1998, hafa fundið leið út úr vandanum með því að 
auka útflutning til Vesturlanda. Singapore, sem hefur átt velgengni að fagna í framleiðslu 
rafeindahluta, hefur ríka ástæðu til að óttast óstöðugleikann í Indónesíu. 
 
C (15%) Writing 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

The Positive and Negative Sides of Globalisation 
Religious Conflicts 
Science Fiction and the Future 
Iceland and the EU 
Snobbery in The Importance of Being Earnest 

Enska, máladeild 
I ENSKA LESIN 
Please answer all the questions in English. DO NOT WRITE IN PENCIL.  
MACBETH 

   LADY MACBETH 
   Come, you spirits 
That tend on mortal thoughts, unsex me here, 
And fill me, from the crown to the toe, top-full 
Of direst cruelty! make thick my blood, 
Stop up th’access and passage to remorse; 
That no compunctious visiting of nature 
Shake my fell purpose, nor keep peace between 
Th’effect and it.  (I,v, 40-47) 

1 Explain the underlined passage (4%) 

  BANQUO 
  If there come truth from them 
(As upon thee, Macbeth, their speeches shine), 
Why, by the verities on thee made good, 
May they not be my oracles as well, 
And set me up in hope? (III, i, 6-10) 

2 Explain what Banquo is saying in the above passage. (4%) 
   MACBETH 

     To be thus is nothing, 
But to be safely thus. - Our fears in Banquo 
Stick deep, and in his royalty of nature 
Reigns that which would be feared; ‘t is much he dares; 
And, to that dauntless temper of his mind  
He hath a wisdom that doth guide his valour 
To act in safety. (III, i, 47-53) 
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3 Read the above passage and with reference to the underlined explain why Macbeth says 
this. (4%) 
  MACBETH 
Upon my head they placed a fruitless crown,  
And put a barren sceptre in my gripe, 
Thence to be wrenched with an unlineal hand, 
No son of mine succeeding.  If’t be so, 
For Banquo’s issue have I filed my mind; (III,i,60-64) 

4 Paraphrase the two underlined passages above. (8%) 
But I have none: the king-becoming graces, 
As justice, verity, temperance, stableness, 
Bounty, perseverance, mercy, lowliness, 
Devotion, patience, courage, fortitude, 
I have no relish of them; but abound 
In the division of each several crime; 
Acting it many ways (IV, iii 91-96) 

5 Who says the above and why? (4%) 
  MACBETH 

   Cure her of that: 
Canst thou not minister to a mind diseased, 
Pluck from the memory a rooted sorrow, 
Raze out the written troubles of the brain, 
And with some sweet, oblivious antidote 
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff 
Which weighs upon the heart. (V,iii, 39-45) 

6 Explain two metaphors in the above passage.  (6%) 
PAST INTO PRESENT 
7 Say which historical event/invention mentioned below contributed most to the 

development of what we call Middle English: (2%) 
• End of Hundred Years War 1453 
• Norman Conquest 1066 
• The invasion of Julius Caesar 55 BC 
• The printing press 1476 

8 For what literary work is Geoffrey Chaucer  best known?  (2%) 
• Great Expectations 
• Le Mort D’Arthur 
• Paradise Lost 
• The Canterbury Tales 

9 The diary of Samuel Pepys records among other things:  (2%) 
• Oscar Wilde’s trial 
• Shakespeare’s death 
• The coronation of Queen Victoria 
• The great fire of London 

His sight began to fail him at first upon his writing against Salmasius, and before ‘twas fully completed 
one eye absolutely failed. Upon the writing of other books after that, his other eye decayed. His eyesight 
was decaying about 20 years before his death; quære, when stark blind? His father read without spectacles 
at 84. His mother had very weak eyes and used spectacles presently after she was thirty years old. 
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He was a spare man. He was scarce so tall as I am – quære, qot feet I am high: resp., of middle stature. He 
had auburn hair. His complexion exceedingly fair – he was so fair that they called him the lady of Christ’s 
College. 

10 Who is being described in the above passage? (2%) 
It is observed that a desire of glory or commendation is rooted in the very nature of man and that those of 
the severest and most mortified lives, though they may become so humble as to banish self-flattery and 
such weeds as naturally grow there, yet they have not been able to kill this desire of glory, but that, like 
our radical heat, it will both live and die with us; and many think it should be so; and we want not sacred 
examples to justify the desire of having our memory to outlive our lives.  Which I mention, because Dr 
Donne , by the persuasion of Dr Fox, easily yielded at this very time to have a monument made for him; 
but Dr Fox undertook not to persuade him how or what monument it should be; that was left to Dr Donne 
himself. 

11 What is being argued in the above article?  (2%) 
12 In the above article what is the effect of saying: “It is observed . . .,” instead of “Some 

people say?”  (2%) 
 It is true, a child just dropped from its dam may be supported by her milk for a solar year, with little other 

nourishment; at most not above the value of two shillings, which the mother may certainly get, or the 
value in scraps, by her lawful occupation of begging; and it is exactly at one year old that I propose to 
provide for them in such a manner as instead of being a charge upon their parents or the parish, or 
wanting food and raiment for the rest of their lives, they shall on the contrary contribute to the feeding, 
and partly to the clothing, of many thousands.There is likewise another great advantage in my scheme, 
that it  will prevent those voluntary abortions, and that horrid practice of women murdering their bastard 
children, alas, too frequent among us, sacrificing the poor innocent babes, I doubt, more to avoid the 
expense than the shame, which would move tears and pity in the most savage and inhuman breast. 

13 Who wrote the above passage? (2%) 
14 What form of writing is this, i.e. the above? (2%) 

• Biography 
• Diary 
• Satire 
• Tragedy 

15 With reference to what the author says later in his/her article explain the irony of the 
second paragraph above. (4%) 

WUTHERING HEIGHTS 
 “They were both very attentive to her comfort, certainly. It was not the thorn bending to 

the honeysuckles, but the honeysuckles embracing the thorn. There were no mutual 
concessions: one stood erect, and the others yielded:” 

16 Say who is being referred to in the above extract and explain the metaphor. (4%) 
17 Initially Mr Lockwood thinks he and Heathcliff have something in common.  Explain. 

(2%) 
 “His father died in debt,” he said;  “the whole property is mortgaged, and the sole 

chance for the natural heir is to allow him an opportunity of creating some interest in the 
creditor’s heart, that he may be inclined to deal leniently towards him.” (p 172) 

18 Who is the natural heir being talked about in the above passage? (2%) 
19 What is meant by the underlined passage above? (4%) 
20 Before Edgar Linton and Catherine Earnshaw  marry, Edgar witnesses Catherine’s 

violent temper.  Explain. (4%) 
21 What arrangements does Heathcliff make about his own burial?  (4%) 
 
NEXUS 
22 Choose the most appropriate words from the list below to complete the following text. 

(8%) 
adverse; carrion;  colonies;  dense; docile;  embryo;  excrement;  ferocity; gestation;  
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nocturnal;  reserves; sparse; 
Almost all bats are _______ and live in groups; some live in ______ that may include 
millions of individuals. Bats roost in such shelters as caves, trees, tree hollows and 
buildings. Most species breed once yearly and bear a single young.  The ______ period, 
for those in which it is known, ranges from about six months.  Bats that hibernate mate 
in autumn, but fertilization of the egg or development of the ________ or both may not 
occur until spring. 

23 Explain in English the meaning of the underlined words below: (10%) 
Where is the boundary here between consent and coercion? wondered a Scottish 
lecturer.  After five days, one cannot begin to know. 
consent:  
coercion:  

 While snatching is by no means a high-class business, and is even considered somewhat 
illegal, it is something to tide over the hard times. 

 tide over:  
 They had empirical knowledge their herbal remedies worked. 

empirical:  
In Bolivia absenteeism from primary schools increased from 2.2 percent in 1980 to 8.5 
percent in 1983. 
absenteeism:  

GRAMMAR IN CONTEXT 
24 Choose the most appropriate phrasal verbs from the list below to replace the underlined 

words: (6%) 
carry on; come off; get off; get on for; have sb.on; keep on; put sb off; put on. 
Your father told me he was approaching _______ eighty. 
He was deceiving you ________ ! He’s only sixty-eight. He sometimes likes to feign 
______ an air of venerable old age. 

NEWSWEEK 
25 Explain in English the meaning of the underlined words below:  (6%) 

In the end, the impoverished, defeated scion of the once great family meets an untimely 
death. 
impoverished:  
The Mormon Church is still fighting the perception that it condones polygamy. 
condones:  
Good as he is, however, Bolland is no sorcerer. 
sorcerer:  

II Ensk málnotkun 
Oral Exam (30%) 
Translate into English (35%) 
Sautjánda öldin var mjög viðburðarík í sögu Bretlands. Einn konungur var tekinn af lífi og annar sendur 
í útlegð. Borgarastyrjöld leiddi til afnáms konungsdæmis og stofnunar lýðveldis sem entist í 11 ár. 
Lundúnarbúar máttu þola hræðilega farsótt árið 1665 sem varð 70.000 manns að bana og ári síðar 
eyðilagði mikill eldur stóran hluta borgarinnar. Undir lok aldarinnar litu Bretar til Hollands eftir nýjum 
þjóðhöfðingja og þótt undarlegt megi virðast átti sú „bylting“ sér stað án blóðsúthellinga. Frægasta 
leikritaskáld allra tíma, William Shakespeare, var á hátindi ferils síns í byrjun aldarinnar. John Milton, 
annar mikilsvirtur höfundur, fæddist sjö árum áður en Shakespeare dó. Fyrir utan bókmenntaverk sín 
skrifaði Milton fjöldann allan af stjórnmálagreinum til stuðnings lýðveldissinnum. Þegar konungsdæmið 
var endurreist 1660 var hann handtekinn en síðan sleppt og aðeins látinn greiða sekt. 
Eftir fjögurra ára nám við Verzlunarskóla Íslands taka nemendur lokapróf sín við skólann. Þegar þeir 
útskrifast hafa allir nemendur einhverja þekkingu á hagfræði og bókfærslu, því þetta eru skyldunáms-
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greinar fyrstu tvö árin. Á þriðja og fjórða ári einbeita nemendur sér að námsgreinum sem varða 
áhugasvið þeirra. Máladeildin leggur, t.d. sérstaka áherslu á evrópsk tungumál, bæði forn og ný, á meðan 
stærðfræðideildin eyðir miklum tíma í stærðfræði og eðlisfræði. 
 
Write an essay of about 300 words on one of the following topics: (35%) 
Is astrology a science? 
Are women victims in a man’s world? 
Israel versus Palestine 
The problems of post-adolescence 
Is reality television immoral? 

Enska, 6. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeild 
A (45%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English: 
1 Much as parents may complain about the overgrown louts hanging about their houses, 

many of them actually relish the situation. 
louts:  

2 Why can she not now see that, deplorable as his behaviour was, her own was not 
impeccable?  
impeccable:  

3 They sell day-of-performance seats (subject to availability) for 50 % off plus a 80 p fee 
for matinees. 
matinees:  

4 We spot a young man whose biceps and shoulders rival those of Sylvester Stallone in 
Rambo, a film much vilified in the Soviet press.  
vilified:  

5 The agro-industrial complex of Gurumserai was hailed as the best of its kind. 
hailed:  

6 For some of us it was rural Italy after the war, with the garrulous public life of square 
and street corner. 
garrulous:  

7 The life style goes far beyond the wildest satires of dissident writers like Veinovich or 
Zinoviev. 
dissident writers:  

8-9 Lured by the soaring prices offered for rhino horn, poachers infiltrated every known 
rhino habitat. 
soaring:  
infiltrated:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
10 The rising sun had formed a halo over the trees of the forest.  

 cloud 
 fine mist 
 rainbow 
 ring of light 
 wing 

11 The group included a veterinarian, a herpetologist and a paediatrician. 
 a children’s doctor 
 a person who eats vegetables 
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 a specialist in animal diseases 
 a specialist in reptiles 
 an old soldier 

12 These men fade into the bush in search of instant fortunes.   
 controversial 
 enormous 
 immediate 
 slow 
 unreliable 

13 If a person doesn’t have the appropriate curative herb in their own garden they are 
referred to someone else who does.  

 decorative 
 healing 
 secure 
 spicy 
 unusual 

14 Health workers’ morale is low because of falling incomes.  
 fighting spirit 
 living standard 
 sense of justice 
 sense of values 
 standard of hygiene 

Fill in the paragraph below with the most suitable word (unchanged) from the list: 
borrowed; cancelled; danger; developing; evasive; large; medium; must; random; risk; 
substantial.  
15-17 Debts should be rescheduled. Very poor countries need to have at least some of their 

debt ____. Aid flow needs to be more _________ and should be redirected to measures 
which benefit those at ______ and must be guaranteed over the medium term. 

Aspects of Britain and the USA 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English: 
18 The Reform Act was followed by social reforms such as gradual recognition of trade 

unions. 
trade unions:  

19 Members of the non-white population are disproportionately concentrated in the areas of 
greatest deprivation in the inner cities. 
deprivation:  

20 The Peasants’ Revolt was soon put down. 
peasants:  

21 Parliament replied to this act of vandalism by imposing a trade embargo. 
embargo: 

22 It was, said Frank Sinatra, a form of expression that used “sly, lewd, dirty lyrics”. 
lyrics:  

23 The first English settlers came to work for private companies that had been granted 
trading charters by the English Crown. 
charters:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
24 “All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the 

Soviet sphere,” Winston Churchill said in a speech in 1946. 
 colonies 
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 continents 
 field of influence 
 situation 
 strategic policy 

25 American involvement escalated under President Johnson.  
 increased significantly 
 remained steady 
 slowly diminished 
 was greatly reduced 
 was repeated 

26 A new era in superpower relations was ushered in by President Bush and Mikhail 
Gorbachev. 

 continued 
 ended 
 followed up 
 started 
 strengthened 

27 Nuclear power plants cost more to dismantle safely than they do to build.  
 clean 
 neutralize 
 operate 
 prepare 
 tear down 

28 The idea of socialism was nevertheless a potent force in late Victorian Britain. 
 hidden 
 non-existent 
 weak 
 possible 
 powerful 

Grammar in Context 
Supply the missing prepositions: 
29 Unfortunately, I consented _______________ his using my name. 
30 Robert was totally ignorant _______________ her anger. 
31 Many parents feel that it is important that their children should be provided __________ 

after their own death. 
Replace the words in brackets with the correct form of the most suitable phrasal verbs selected 
from the following list: 
bring off; come off; cut off; fall through; get through; go through; hold up; make off; pull out; 
pull up;  
32 Our country had the chance of (achieving) _________________________ a total victory 

there, but now everything seems to fail. 
33 Once when I was speeding, a police car ordered me to (stop) 

_________________________ at the kerb. 
34 The shareholders will not want our plans to (come to 

nothing)_________________________  any more than we do. 
Word Formation 
35 Some people want the Westman Islands to (secession) _____ from Iceland to become an 

independent country. 
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36 Even the weather could not (damp) _________________________ the obvious goodwill 
that now exists between the two leaders. 

37 People began to talk about the (affluence)___________ society. 
38 A somewhat younger crowd (patron) ________ the Empire Ballroom. 
39 Albanians are (astound) ________poor. 
Newsweek 
Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
40 The Mormon Church is still fighting the perception that it condones polygamy. 

 a society ruled exclusively by very religious people 
 being married to more than one person at the same time 
 having more than one child in a marriage 
 marrying a person of a very different religion 
 the right to be divorced more than once in your lifetime 

41 For more than a decade this man has been one of the world’s leading philanthropists. 
 a person famous for cheating other people 
 a person who donates money to help the poor 
 a person who easily manipulates women 
 a person who is exceptionally clever at his job 
 an executive who holds seminars round the world 

42 First USA Corporation recently concluded a $13 million contract with the University of 
Oklahoma for the right to market cards to students, alumni and employees. 

 clergymen 
 former students 
 teachers’ assistants 
 professors 
 students’ spouses 

43 Hahn and his team input KX76’s space coordinates and hit pay dirt. 
 hit the jackpot 
 made the satellite crash 
 failed miserably 
 published the data immediately 
 were the victims of gossip 

Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English: 
44 Stoiber has pampered farmers and steelworkers with lavish subsidies.  

subsidies:  
45 The laborious and quirky process of drug discovery seemed on the verge of giving way 

to new streamlined, data-driven methods. 
on the verge of:  

B (25%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper. Double spacing, please. 
Hvað munu afkomendur okkar sjá eftir um það bil 100 ár þegar þeir líta til baka til fyrstu ára 
nýrrar aldar? Eitt af því fyrsta sem þeir tækju eftir eru miklar efnahagslegar, menningarlegar og 
tæknilegar breytingar sem eru að eiga sér stað hvarvetna í veröldinni. Mestu bjartsýnismennirnir 
telja að þær geti komið í veg fyrir margvísleg átök og vandamál í framtíðinni, því samvinna 
eykur skilning milli ólíkra þjóða og kynþátta. Aðrir óttast að þetta muni leiða til félagslegs 
misréttis vegna aukinna áhrifa fjölþjóðafyrirtækja.  
Á síðustu áratugum höfum við orðið vitni að því að fyrrum kommúnistaríki Austur-Evrópu eru 
orðin virkari þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi og verslun. Við getum þakkað framsýnum og 
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hugrökkum stjórnmálamönnum þessa þróun auk þess sem hinn nýi upplýsingamiðill, Netið, 
hefur eflt frelsisbaráttu alls staðar í heiminum. 
Það er þannig áhugavert að reyna að giska á hvað kynslóðum framtíðarinnar muni finnast um 
okkur og það sem er í fréttunum núna, því hvað sjáum við þegar við lítum til fortíðar? Þegar allt 
kemur til alls þá kennir mannkynssagan okkur að nýlendur gærdagsins séu stórveldi nútímans 
og jafnvel hæfileikaríkasti stjörnuspekingur hefði átt í erfiðleikum með að sjá þá þróun fyrir. 
C (15%) Writing 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Freedom of speech versus the right to privacy  
Religious conflicts 
Science fiction and the future 
Iceland and the EU 
Snobbery in The Importance of Being Earnest 

Enska, 6. bekkur, stærðfræðideild 
A (45%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English: 
1  Much as parents may complain about the overgrown louts hanging about their houses, 

many of them actually relish the situation. 
louts:  

2 Why can she not now see that, deplorable as his behaviour was, her own was not 
impeccable?  
impeccable:  

3 They sell day-of-performance seats (subject to availability) for 50 % off plus a 80 p fee 
for matinees. 
matinees:  

4  We spot a young man whose biceps and shoulders rival those of Sylvester Stallone in 
Rambo, a film much vilified in the Soviet press.  
vilified:  

5  The agro-industrial complex of Gurumserai was hailed as the best of its kind. 
hailed:  

6  For some of us it was rural Italy after the war, with the garrulous public life of square 
and street corner. 
garrulous:  

7 The life style goes far beyond the wildest satires of dissident writers like Veinovich or 
Zinoviev. 
dissident writers:  

8-9 Lured by the soaring prices offered for rhino horn, poachers infiltrated every known 
rhino habitat. 
soaring:  
infiltrated:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
10 The rising sun had formed a halo over the trees of the forest.  

 cloud 
 fine mist 
 rainbow 
 ring of light 
 wing 
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11 The group included a veterinarian, a herpetologist and a paediatrician. 
 a children’s doctor 
 a person who eats vegetables 
 a specialist in animal diseases 
 a specialist in reptiles 
 an old soldier 

12 These men fade into the bush in search of instant fortunes.   
 controversial 
 enormous 
 immediate 
 slow 
 unreliable 

13 If a person doesn’t have the appropriate curative herb in their own garden they are 
referred to someone else who does.  

 decorative 
 healing 
 secure 
 spicy 
 unusual 

14 Health workers’ morale is low because of falling incomes.  
 fighting spirit 
 living standard 
 sense of justice 
 sense of values 
 standard of hygiene 

Fill in the paragraph below with the most suitable word (unchanged) from the list: 
borrowed; cancelled; danger; developing; evasive; large; medium; must; random; risk; 
substantial.  
15-17 Debts should be rescheduled. Very poor countries need to have at least some of their 

debt _____ . Aid flow needs to be more ______ and should be redirected to measures 
which benefit those at ____ and must be guaranteed over the medium term. 

 
The Faber Book of Science 
18 In the current fashionable denigration  of technology, it is easy to forget that nuclear 

fission  is a natural event. 
denigration:  

19 The corona of the sun was visible around the limb of the moon. 
limb:  

20 This limited the ability of genetics to trace patterns of descent to those few families – 
like the Hapsburgs – who appeared to deviate from the perfect form.  
deviate:  

Tick the box with the correct alternative for the underlined words/ phrases: 
21 Compress the sun even more to the point where the electrons melt into the nuclei.  

 a mass of atoms 
 a natural reactor 
 a neutron star 
 the core of an atom  
 the cores of atoms  
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22 Malthus contrived to show, despite the dreams of Utopian philosophers, that social 
welfare would do more harm than good. 

 failed badly 
 hardly bothered 
 struggled  
 tried in a clever way 
 used deception to  

23 The birth of this extraordinary object, a neutron star, is a catastrophe of cosmic 
dimensions.  

 a highly chaotic, unlikely event  
 a very big accident with a funny side 
 a very big event with great effects 
 an event that is very hard to detect 
 an orderly, slow, development 

24 If anyone tried to throw a baseball back and forth in that atmosphere he would have 
difficulty, at first, acclimatising himself to that slow lazy trajectory.  

 being very happy about 
 denying 
 getting used to  
 getting very tired 
 understanding well 

25 There was a lot of dust on the conveyor system.    
 a film projector 
 a gadget containing fuel 
 communications equipment 
 equipment to move things 
 lighting equipment 

26 His book is a model of how wit, learning and clear-headedness can make a complex 
subject intelligible to a huge audience.  

 arrogance 
 clever humour 
 insight  
 intuition 
 skill  

Content questions. Answer the following questions with a brief paragraph.  
‘The Discovery of Worrying’  

27 How has the meaning of ‘worry’ changed according to the article? 
‘Uncertainty and Other Worlds’ 

28 What is the Heisenberg principle and what is it also known as? 
Fill in the paragraph below with the most suitable word (unchanged) from the list: 

electronic, exploits, organically, organisms, physically, stored, shortly, theoretical, used,  
29-33 The main storage medium inside willow seeds, ants and all other living _____ is not 

_____ but chemical. It ____the fact that certain kinds of molecule are capable of 
‘polymerising’, that is joining up in long chains of indefinite length. There are lots of 
different kinds of polymer. For example ‘polythene’ is made of long chains of the small 
molecule called ethylene. Polymerised ethylene are chains of two or more different 
kinds of small molecule. As soon as such heterogeneity (variety) enters into a polymer 
chain, information technology becomes a _____ possibility. If there are two kinds of 
small molecule in the chain, the two can be thought of as 1 and 0 and immediately any 
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amount of information, of any kind, can be _______, provided only that the chain is long 
enough.  

Richard Dawkins 
Grammar in Context 
Supply the missing prepositions: 
34 Unfortunately, I consented _______________ his using my name. 
35 Robert was totally ignorant _______________ her anger. 
36 Many parents feel that it is important that their children should be provided __________ 

after their own death. 
Replace the words in brackets with the correct form of the most suitable phrasal verbs selected 
from the following list: 

bring off; come off; cut off; fall through; get through; go through; hold up; make off; 
pull out; pull up;  

37 Our country had the chance of (achieving) ______ a total victory there, but now 
everything seems to fail. 

38 Once when I was speeding, a police car ordered me to (stop) ______ at the kerb. 
39 The shareholders will not want our plans to (come to nothing)____ any more than we do. 
Word Formation 
40 Einstein (theory) _______ on the speed of light. 
41 (Molecule) ________ biology is a growing field. 
42 People began to talk about the (environment)_______ disasters. 
43 A somewhat younger crowd (patron) ______ the Empire Ballroom. 
44 Albanians are (astound) ______ poor. 
Newsweek 
Tick the box with the correct alternative for the underlined word: 
45 The Mormon Church is still fighting the perception that it condones polygamy.   

 a society ruled exclusively by very religious people 
 being married to more than one person at the same time 
 having more than one child in a marriage 
 marrying a person of a very different religion 
 the right to be divorced more than once in your lifetime 

46 For more than a decade this man has been one of the world’s leading philanthropists. 
 a person famous for cheating other people 
 a person who donates money to help the poor 
 a person who easily manipulates women 
 a person who is exceptionally clever at his job 
 an executive who holds seminars round the world 

47 First USA Corporation recently concluded a $13 million contract with the University of 
Oklahoma for the right to market cards to students, alumni and employees. 

 clergymen 
 former students 
 teachers’ assistants 
 professors 
 students’ spouses 

48 Hahn and his team input KX76’s space coordinates and hit pay dirt. 
 hit the jackpot 
 made the satellite crash 
 failed miserably 
 published the data immediately 
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 were the victims of gossip 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English: 
49 Stoiber has pampered farmers and steelworkers with lavish subsidies.  

subsidies:  
50 The laborious and quirky process of drug discovery seemed on the verge of giving way 

to new streamlined, data-driven methods. 
on the verge of:  
 

B (25%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper.  Double spacing, please. 
Hvað munu afkomendur okkar sjá eftir um það bil 100 ár þegar þeir líta til baka til fyrstu ára 
nýrrar aldar? 
Eitt af því fyrsta sem þeir tækju eftir eru miklar efnahagslegar, menningarlegar og tæknilegar 
breytingar sem eru að eiga sér stað hvarvetna í veröldinni. Mestu bjartsýnismennirnir telja að 
þær geti komið í veg fyrir margvísleg átök og vandamál í framtíðinni, því samvinna eykur 
skilning milli ólíkra þjóða og kynþátta. Aðrir óttast að þetta muni leiða til félagslegs misréttis 
vegna aukinna áhrifa fjölþjóðafyrirtækja.  
Vísindaskáldskapur nútímans byggist að miklu leyti á vangaveltum um framtíðina. Hvernig lífi 
munu þessir ímynduðu sagnfræðingar ókomins tíma lifa? Munu þeir geta heimsótt okkur með 
tímavélum? Eru þeir kannski allt í kringum okkur á þönum um tímarúmið? Eða munu vélar 
leysa okkur af hólmi – og nýta okkur sem orkugjafa? Leiðir afhjúpun á erfðamengi mannsins til 
klónunar á ofurmennum? Kannski verður búið að ná sambandi við vitsmunaverur frá öðrum 
hnöttum eða víddum! 
 
C (15%) Writing 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Freedom of speech versus the right to privacy  
Religious conflicts 
Science fiction and the future 
Iceland and the EU 
Snobbery in The Importance of Being Earnest 

Fjármál, 5. bekkur, hagfræðideild 
1. (20%) 
Segið til um hvort eftirfarandi atriði eru sönn (S) eða ósönn (Ó). Hvert atriði gildir 2%. Ef svar 
er rangt er frádráttur 1%. Enginn frádráttur er ef sleppt er að svara. 
_____ Ef ávöxtunarkrafan, sem gerð er til fjárfestingar, veldur því að núvirði fjárfestingarinnar er 

neikvætt, þá er ávöxtunarkrafan hærri en afkastavextir fjárfestingarinnar.  
_____ Almenn vaxtahækkun hækkar gengi á áður útgefnum skuldabréfum með fasta vexti.  
_____ Við uppboð ríkisverðbréfa tekur ríkið fyrst þeim tilboðum sem bera lægstu ávöxtunar-

kröfuna.  
_____ Við aukna áhættu af fjárfestingu eykst ávöxtunarkrafa eigandans til hennar.  
_____ Ef fylgni milli ávöxtunar tveggja hlutabréfa er 0 þá er hægt að búa til safn, sem búið er til 

úr þessum tveimur bréfum, þar sem áhættan er engin. 
_____ Breytanleg skuldabréf eru skuldabréf sem breyta má í ný skuldabréf á ákveðnu gengi. 
_____ Samkvæmt núvirðis aðferð eru allar greiðslur, bæði inn- og útborganir afvaxtaðar til 

framtíðar. 
_____ Almennar vaxtabreytingar hafa meiri áhrif á verð (gengi) spariskírteina en ríkisvíxla.  
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_____ Ekki er hægt að skrá hlutabréfaflokk, á aðallista Verðbréfaþings Íslands, sem er undir 100 
milljónum króna að markaðsvirði. 

_____ Verðbréfaþing Íslands var stofnað árið 1970. 
 
2. (4%) Skýrið og/eða skilgreinið eftirfarandi hugtak. 
Skilvirkur markaður. 
3. (15%) 
Bræðurnir Frank og Jói eru blankir ævintýramenn sem lengi hafa haft áhuga á að fjárfesta í 
skógrækt. Bræðurnir standa frammi fyrir eftirfarandi fjárfestingarvalkosti. Gróðursetja tré nú þegar 
(ár 0) sem hægt verður að byrja að fella eftir 40 ár. Kostnaður við gróðursetninguna er talinn vera 
kr. 2.500.000 og er það allt fjármagnað með láni. Lánið er skuldabréf með vaxtamiðum sem ber 6% 
vexti á ári. Lánið skal greitt upp í lok tímabilsins (ár 44). Gert er ráð fyrir að skógarhöggið standi í 
5 ár (ár 40 – 44) og gert er ráð fyrir að nettóinnborganir, meðan á skógarhögginu stendur, verði kr. 
100.000.000 á ári. Sigríður skógarverkfræðingur komst að þessum forsendum og sendi af því tilefni 
bræðrunum reikning upp á kr. 500.000 sem ekki verður komist hjá að greiða. Hafa þeir samið við 
hana um að greiðslan eigi sér stað á ári 1. Eins og þið nemendur hafið áttað ykkur á, þá er eftir að 
vinna úr forsendunum enda Sigríður búin að fá sig fullsadda af þeim bræðrum og er farin til Suður-
Ameríku til að vinna að björgun regnskóga heimsins. Það er því ykkar verkefni, í sjálfboðavinnu, 
að komast að því hvort Frank og Jói eigi að hella sér út í skógrækt eða halda sig við að leysa 
dularfull sakamál. Bræðurnir gera 12% ávöxtunarkröfu. 
4. (8%) 
Gerið ítarlega grein fyrir hvernig hægt er að hagnast á skuldabréfaviðskiptum vegna 
vaxtabreytinga. Notið mynd og /eða dæmi til skýringa. 
5. (4%) 
Aðalfundur Tryggingarmiðstöðvarinnar h.f. var haldinn fyrr á þessu ári. Skömmu eftir þann 
fund lækkaði gengi hlutabréfa félagsins um rúmlega 70%. Hver er líklegasta skýringin á þessari 
gríðarlegu lækkun? Tekið skal fram að ekki er um að ræða að nýjar upplýsingar um rekstur eða 
rekstrarumhverfi félagsins réttlæti þessa lækkun. Ekki er heldur um það að ræða að átök um 
völd innan félagsins hafi valdið þessari lækkun. 
6. (8%) 
Ingunn fjárfestir ákveður að kaupa eingreiðslubréf af verðbréfafyrirtæki en bréfið var gefið út 
fyrir 6 árum síðan og er um 15 ára bréf að ræða. Bréfið ber 8% nafnvexti og er að fjárhæð 
1.500.000 kr. Reiknið kaupverð og gengi bréfsins miðað við að Ingunn fjárfestir geri 7% 
ávöxtunarkröfu.  
7. (20%) 
Þetta dæmi skal reiknað á örk en færið niðurstöðuna inn á þetta blað. 
Ávöxtun markaðarins og hlutabréfs í fyrirtækinu Gambl ehf. hefur verið eftirfarandi síðastliðna 
mánuði. 
 
 

Ávöxtun í % 
Mánuðir Markaðurin

n   Gambl ehf.
1 7 8 
2 4 -2 
3 5 2 
4 6 3 
5 8 5 

a) Reiknið meðaltalsávöxtun á þessu 5 mánaða tímabili fyrir markaðinn. 
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b) Reiknið áhættu ávöxtunarinnar hjá Gambl ehf. 
c) Reiknið samvik ávöxtunarinnar milli markaðarins og Gambl ehf. 
d) Reiknið fylgnina á milli ávöxtunar markaðarins og Gambl ehf. 
e) Reiknið Beta gildið fyrir hlutabréfin í Gambl ehf. Túlkið niðurstöðuna. 
8. (15%) 
Mynd númer 1 á næstu síðu lýsir væntri ávöxtun og áhættu hlutabréfasafns sem sett er saman úr 
tveimur hlutabréfum. Notið mynd 1 þegar þið svarið lið a, b, c og d. 
Merkið ásana. 
a) Dragið hring utan um þann punkt á ferlinum sem endurspeglar „óskynsamlegustu“ fjár-

festinguna, þ.e. í hvað punkti vildi skynsamur fjárfestir síst vera? 
b) Merkið þann hluta ferilsins sem skynsamur fjárfestir myndi staðsetja sig á. Nákvæm stað-

setning hans færi síðan eftir  
c) Hvaða fylgni getur ekki verið milli umræddra hlutabréfa? 

Notið mynd númer 2 þegar þið svarið lið e. 
a) Hvað áhrif myndi það hafa á lögun / staðsetningu ferilsins ef fjárfestirinn stæði nú frammi fyrir 

því að geta keypt í fjölda ólíkra hlutafélaga, innlendra sem erlendra? Sýnið það og útskýrið á 
mynd 2. Útskýrið einnig í texta af hverju lögunin / staðsetningin á ferlinum breytist. 
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Mynd 1. 
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Mynd 2 
 

9. (6%) 
Hlutbréf AAA hefur beta gildið 0,6 og vænta ávöxtun 8%, hlutabréf BBB hefur beta gildið 1,2 
og vænta ávöxtun 11%.  
a) Hver er vænta ávöxtun markaðarins kM og hverjir eru áhættulausu vextirnir krf?  
b) Teiknið markaðslínuna (e. SML) og staðsetjið hlutabréf A og B á henni. 

Forritun, 5. bekkur, stærðfræðideild 

1. Krossaspurningar (30%). 
Spurningarnar eru 10 og gilda allar jafn mikið. Aðeins einn möguleiki kemur til greina. Krossið 
framan við hann. 
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1. Breytið 111102 í tíundakerfi: 
a) 2010 
b) 3010 
c) 4010 
d) 5010 
e) Ekkert af ofantöldu. 

2. Breytið 0101101012 í sextándakerfi: 
a) C416 
b) B516 
c) E316 
d) FF16 
e) Ekkert af ofantöldu. 

3. Reiknið í tvíundakerfi: 101102+100112 
a) 1101112 
b) 1100102 
c) 1110012 
d) 1010012 
e) Ekkert af ofantöldu er rétt. 

4. Reiknið í sextándakerfi: ABCD16+DCBA16 
a) FFFF16 
b) 1998816 
c) 1888716 
d) 1818816 
e) Ekkert af ofantöldu er rétt. 

5. Hvaða fyrirtæki bjó til Java? 
a) Microsoft 
b) Sun Microsystems 
c) IBM 
d) The Java Corporation 
e) Ekkert af ofantöldu. 

6. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng? 
a) Java er hlutbundið forritunarmál. 
b) Java er ekki háð stýrikerfum. 
c) Í Java er ruslasöfnun (garbage collection). 
d) Java er 2. kynslóðar forritunarmál. 
e) Fullyrðingarnar eru allar réttar. 

7. Hvað þýðir að einhver breyta sé 32 bitar? 
a) Henni má deila með 32 og þá fæst prímtala. 
b) Tölvan þarf 32 minnishólf til að geyma hana. 
c) Tölvan þarf 32 stafa langa tvíundatölu til að geyma hana. 
d) Tölvan þarf 32 stafa langa sextándakerfistölu til að geyma hana. 
e) Ekkert af ofantöldu er rétt. 

8. Hverja af eftirfarandi skipunum er réttast að nota ef skilgreina á núllstillta heiltölubreytu? 
a) int a; 
b) int b = 0.0; 
c) Integer g = new Integer(0); 
d) int a = 0; 

9. Ef a er heiltala með gildið 0, hver af eftirfarandi skipunum er þá röng (þ.e. mun valda villu 
við þýðingu)? 
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a) for (;a < 3;a++) {System.out.println(a);} 
b) for(;a<5;){a++;} 
c) if(a>0.0) System.out.println(a); 
d) if(a < 9,4) System.out.println(a); 
e) Allar skipanirnar eru rangar. 

10. Hvert af eftirfarandi tekur mest pláss í innra minni tölvunnar? 
a) Frumstæðar breytur (int, double, …). 
b) Klasar (classes). 
c) Hlutir (objects). 
d) Ekkert af ofangreindu tekur pláss í innra minni tölvunnar. 

2. Búið til aðferðir (15%). 
Fyrri aðferðin gildir 5% en sú seinni 10%. Þið þurfið ekki að búa til klasa utan um aðferðina. 

a) Útfærið heiltölufallið, [x], með aðferð. (Heiltölufallið skilar tölu sem er næsta heila tala 
neðan við töluna sem sett er inn í fallið). 

b) Útfærið aðferð sem tekur inn einkunn. Ef einkunnin er undir 5 á að námunda hana að 
næstu heilu eða hálfu tölu (eftir því sem við á) en ef hún er yfir 5 á að námunda hana að 
næstu heilu tölu. Aðferðin á svo að skila útkomunni. 

ATH: Setjið lausnina fram á skýran og skilmerkilegan hátt. 

3. Hér að neðan er klasinn Vorprof. Skoðið hann vel og svarið svo spurningunum sem á eftir 
koma (15%). 
public class Vorprof extends Skoli 
{ 
 int bekkur; 
 double medaleinkunn; 
 Nemandi n1; 
 

 public Vorprof() 
 { 
  bekkur = 5; 
  medaleinkunn = 0; 
  n1 = new Nemandi(); 
 } 
 

 public Vorprof(int n) 
 { 
  bekkur = n; 
  medaleinkunn = 0; 
  n1 = new Nemandi(); 
 } 
 

 public void breytaSkola() 
 { 
  nafnSkola(“Verzló”); 
 } 
 

public double faMedaleinkunn() 
{ 
 return medaleinkunn; 
} 

} 
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a) Hvaða breytur á klasinn (þ.e. breytur sem lifa allan þann tíma meðan tiltekið eintak af 
klasanum er til)? 

b) Hvaða hluti inniheldur (á) klasinn? 
c) Erfir klasinn frá einhverju? Ef svo er, þá frá hverju? 
d) Útfærir klasinn eitthvert viðmót (interface)? Ef svo er þá hvaða viðmót? 
e) Hvaða aðferðir inniheldur klasinn? 
f) Hversu marga smiði hefur klasinn? Ef þeir eru fleiri en einn, hver er þá munurinn á 

þeim? 
g) Kallað er á aðferðina nafnSkola á einum stað í klasanum. Þessa aðferð er ekki að 

finna í Vorprof klasanum sjálfum. Hvar er líklegast að þessa aðferð sé að finna? 
h) Ef kalla þyrfti á aðferðina faNafn í gegnum eintakið af Nemandi klasanum (n1), 

hvernig yrði það gert? 
4.Búið til klasa (15%).  
Klasinn skal heita Car. Hann á að hafa fjórar breytur. Ein þeirra á að geyma árgerð. Önnur á að 
geyma fjölda sæta. Sú þriðja tegund bílsins og sú fjórða á að „vita“ hversu margir bílar (hlutir af 
tegundinni Car) hafa verið búnir til (tilvalið er að hækka þennan teljarar í smiðunum). Klasinn á 
að hafa tvo smiði. Sá fyrri tekur við þremur breytum sem eru upphafsgildin á breytunum sem 
klasinn á. Seinni smiðurinn á að taka við tegund og sætafjölda en árgerðin á að vera 2002, 
sjálfvalin af smiðnum. Klasinn á að hafa þrjár aðferðir, þar sem ein skilar árgerð, önnur 
sætafjölda og sú þriðja tegund.  
5. Hvað gera eftirfarandi aðferðir (25%)? 
Athugið: Ekki á að lýsa því hvað einstaka lína gerir. Sjá nánari fyrirmæli við hverja aðferð. 
Í a)-lið á að finna út hvað aðferðin gerir. Einnig skal lýsa því hvernig aðferðin gerir það og 
hvernig nota skal aðferðina. Sýnið dæmi um notkun aðferðarinnar og útkomu. 
a)  
public static void adferd1(int a) 
{ 
  for (int i=0;i <= a;i++) 
  { 
  if (a%2==0) 
  { 
     if (i%2==0) 
     { 
      System.out.println(i); 
     } 
  } 
  else 
  { 
     if (i%2==1) 
     { 
        System.out.println(i); 
     } 
  } 
  } 
} 
Í b)-lið skal finna út hvað aðferðin gerir. Einnig skal því lýst nákvæmlega hvernig aðferðin fer 
að því að leysa verkefnið. Sýnið dæmi um notkun aðferðarinnar. 
b) 
public static boolean adferd2(int b) 
{ 
 boolean ekki_ptala = false; 
 
 for (int i = 2; i < b; i++) 
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 { 
  double d = (double)b/(double)i; 
 
  if (d == (int)d) 
  { 
   ekki_ptala = true; 
  } 
 } 
 
 return !ekki_ptala; 
} 
Í c)-lið á aðeins að sýna það sem mun birtast á skjánum þegar aðferðin er keyrð. 
c) 
public static void adferd3() 
{ 
 int j = 0; 
 int n = 8; 
 
 while (j < 2 * (n - 1)) 
 { 
  j += j % 3 + n % 3; 
  System.out.println (j); 
 } 
} 

Forritun, 6. bekkur, val 
1. Skrifið forrit sem les inn kennitölu og breytir henni í fæðingardag. Þannig á kennitalan 

250142-7819 að gefa svarið 25.01.1942.   
Ef forritið getur skrifað mánuðinn með bókstöfum (t.d 25. janúar 2002) fást auka 5% 
fyrir það, sem kemur til góða í heildareinkunn. Athugið að það verður að geta tekið 
hvaða mánuð sem er, en ekki bara janúar. Forritið má vera hvort sem er í True Basic eða 
Visual Basic. 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_kennit 
 
 
 
 
 
 
2. Skrifið forrit sem leysir 2. stigs jöfnu. Það á að spyrja 

(taka inn) stuðlana A, B og C. Það á að finna hvort til 
sé lausn eða ekki og gefa skilaboð ef hún er ekki til. Ef 
lausn er til á að gefa hana upp.  
Forritið má vera hvort sem er í True Basic eða Visual 
Basic (sýnishorn af VB formi hér til hægri). 
Það á að að geta leyst jöfnur þar til notandi vill ekki 
fleiri. Ef það er skrifað í True Basic, þarf að huga 
sérstaklega að þvi hvernig skal hætta.   
 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_jafna 
 

20-25% 

25% 
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3. Skrifið í Visual Basic forrit sem reiknar dagsektir fyrir 

Bókasafnið. 
Notið inntaksreiti fyrir dagsetningarnar eins og sést hér 
til hliðar.  
Sektir eru reiknaðar sem hér segir. 
1-20 dagar: engin sekt 
21-27 dagar: 5 kr. á hvern 
yfir 27 dagar: 10 kr. á hvern slíkan. 

 
 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_sekt 
 
4. Skrifið í True Basic eða Visual Basic, forrit sem reiknar út forgjöf í golfi út frá skori 

notanda. Um er að ræða einfaldaða útreikninga.  
Forgjöf er sá fjöldi högga sem byrjendur og styttra komnir fá umfram uppgefinn 
eðlilegan höggafjölda vallarins. Þannig er völlur sem er par 72 miðaður við að hann sé 
sleginn á 72 höggum (samtala par-talna allra 18 holanna er 72).  
Maður með 36 í forgjöf hefur því par (eða eðlilega höggatölu) 72+36 eða 108. Hann fær 
því 2 högg auka á hverja holu. 
Völlur nokkur er þannig að par holanna er eftirfarandi, ásamt skori Jóns Jónssonar. 
Forgjöf hans var 36 (eða 2 högg á holu). 
a. Lesið tölurnar inn í array í True Basic eða inn í textabox í Visual Basic. Reiknið 

nettóskor fyrir hverja holu. (nettóskor = Skor - forgjöf). Taflan er geymd á S: 
drifi undir tolvunotkun\forritun sem holur.txt. Afritið hana á ykkar prófsvæði. 

Hola Par Skor 
Hola 1 4 6 
Hola 2 5 7 
Hola 3 4 5 
Hola 4 3 5 
Hola 5 4 5 
Hola 6 5 8 
Hola 7 3 3 
Hola 8 4 6 
Hola 9 4 6 
Hola 10 4 5 
Hola 11 3 4 
Hola 12 5 7 
Hola 13 4 7 
Hola 14 4 9 
Hola 15 3 5 
Hola 16 4 6 
Hola 17 5 6 
Hola 18 4 6 

 

Forgjöf er reiknuð út frá punktum. Ef nettóskor er meira en 1 höggi yfir pari fæst enginn 
punktur fyrir holuna. Annars er reiknaður punktafjöldi á eftirfarandi hátt: 

25% 

30% 

Athugið vel að leysa verkefnið 
kaflaskipt eða í þrepum í 
samræmi við lið a-c, þannig að 
hver kafli standi út af fyrir sig. 
Gefið verður eftir köflunum og 
því ekki nauðsynlegt að ljúka 
öllu forritinu til að fá eitthvað 
fyrir það. 
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2 eða fleiri 
högg yfir 

pari 0 punktar 
1 yfir pari 1 punktur 

Á pari 2 punktar 
1 undir 3 punktar 
2 undir 4 punktar 
3 undir 5 punktar 

 
b. Reiknið og skrifið á skjá, samtals 
punkta Jóns Jónssonar. Ef allar holur eru 
slegnar á pari er punktafjöldi 36.  
c. Fyrir hvern einn punkt umfram 36 
lækkar forgjöf um 0,5.  Reiknið og skrifið 
nýja forgjöf Jóns. 
Á næstu síðu má sjá dæmi um VB form 
fyrir þetta forrit með réttum niðurstöðum. 

 

 
Vistið forritið með  nafninu notendanafn_forgjof 

 
Athugið vel að ef menn vilja nota marga reiti með sama nafni, þarf að búa til fyrsta reitinn og 
gefa honum nafn og taka burtu texta eins og menn vilja. Nota síðan copy og paste.  
Kemur þá upp svona mynd: 

 
 
 
 
 

Svarið henni með yes og endurtakið paste eins oft og þarf til að fá 18 reiti og flytjið reitina 
jafnharðan á sinn stað. Þá myndast sjálfkrafa array sem hefur númer frá 0 til 17. Þannig verður 
til array fyrir t.d. Text1, sem verður Text1(0) til Text1(17) og textinn í þeim verður Text1(i).text 
þegar þetta er notað inn í t.d. For To Next lykkju. 

Franska, 5. bekkur, viðskipta- og stærðfræðideild 
1. Málfræði og málnotkun (50%) 
I. 5% Mettez les verbes au futur simple:  

Dans deux semaines nous partons _________ en vacances. Je vais ___ en Espagne et ma 
sœur y est ____ aussi ainsi que son ami. Ils restent ____ quinze jours mais moi, je profite 
____ du soleil pendant trois semaines.  

II. 6% Mettez les verbes au temps qui convient: (Setjið so. í viðeigandi tíð). 
1. Si le monde était à l’envers, je _______ (marcher) les pieds en l’air. 
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2. La jeune paysanne ira à Paris, si elle _____ (pouvoir). 
3. Si le jeune homme prend le car, il _______ (voir) la jeune paysanne. 
4. Si ce n’était qu’un rêve fou, ils ________ (se rencontrer).  
5. Nous nous aimerions si nous _________ (se connaître). 
6. Si tu aimais la musique, tu _____ (danser). 

III. 5% Trouvez les verbes au passé simple et mettez-les au passé composé: (Finnið 
sagnirnar í passé simple og setjið þær í passé composé). 

Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère. En passant dans la 
forêt, elle rencontra Monsieur le Loup, tout noir, avec des yeux jaunes. Le Loup eut très 
envie de la manger, mais il n’osa pas parce que des bûcherons coupèrent des arbres à côté. 

IV. 7% Mettez les verbes au passé composé ou au plus-que-parfait: 
1. Je ______ (perdre) le joli collier que je ____ (acheter) en Italie l’été dernier. Quel 

dommage! 
2. Ce matin, j’étais en retard; je _____ (se dépêcher) pour prendre le métro et ... je ______ 

(voir) que je ______ (oublier) ma carte orange.  
3. Hier, quand je ________ (se réveiller) il ______ (neiger) toute la nuit.  

V. 6%  Mettez les phrases au passif: (Setjið setningarnar í þolmynd).  
1. Jean prend toutes les photos de famille.  
2. Les parents aident les enfants.  
3. Les Dupont achètent la maison.  
4. Madame Derrieux lit les journaux.  
5. L’agent de police règle la circulation.  
6. Le parapluie nous protège.  

VI. 3% Mettez qui, que ou dont dans l’emplacement laissé libre: 
1. Parle-moi du film __________ tu as vu. 
2. C’est un film ___ tout le monde parle; “Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.” 
3. Amélie est un film ____ presque tout le monde a aimé.  
4. L’actrice ____ joue dans le film n’a pas eu de César.  
5. C’est pourtant un film ____ a eu beaucoup de succès.  
6. C’est un film ___ j’ai envie pour ma collection de films. 

VII. 5% Transposez les phrases et mettez un des verbes au gérondif: (Breytið 
setningunum og setjið aðra sögnina í gérondif). 

1. Nous avons cherché des champignons et nous avons vu un gros serpent.  
2. Il saute dans l’escalier et il se fait très mal.  
3. Elle répond à une annonce dans le journal et elle trouve du travail pour l’été.  
4. Elle voit son ami et se jette dans ses bras.  
5. J’ai quitté la maison et j’ai bien fermé la porte à clé.  

VIII. 5% Complétez avec ne ... pas, ne ... rien ou ne ... personne: 
Christophe, j’en ai assez! Je fait tout à la maison et toi, tu _____ fais ___! Tu _____ fais 
____ la cuisine, la vaisselle, le linge. Je _____ peux _____ tout faire! Depuis un mois, nous 
_____ invitons _____ à la maison et je _____ ai ____ de temps libre.  

IX. 8% Écrivez la réponse correcte dans l’emplacement laissé libre. (Skrifið rétt svar í 
eyðurnar). 

1. Chers amis, _____ une lettre aux responsables des prisons.écritez / écrivez / écrirez  
2. C’est le ______ chanteur de cette génération.  plus bon / mieux / meilleur 
3. Il est à Pierre et Anne ce chien? Oui, il est à _______elles / eux / leurs 
4. Le printemps n’est pas ______ par une hirondelle.   fait / faire / faits 
5. Veux-tu encore du lait? Non, je _______   n’en veux pas encore / ne veux pas / n’en veux 

plus. 
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6. Ne ____ pas en Espagne en août, il fait trop chaud.   vas / vais / va  
7. Il faut _____ lire ce livre.  
 absoluement/ absolument / absollument 
8. Nos invités ont soif, donne- ______ à boire.   leur / lui / leurs 

2. Skilningur (20%) 
I. Lisez le texte et répondez aux questions en islandais (10%):  

Que pensent les femmes d’un polygame? 
Dans plusieurs pays de l’Afrique noire, on pratique encore la polygamie. Plus le niveau de vie 
augmente, plus la polygamie se développe. Plus un homme est riche, plus il a de femmes. Avoir 
trois ou quatre femmes donne beaucoup de prestige à un homme. Mais que pensent les femmes 
d’un polygame? 
Madame Fatou K. est infirmière à Abidjan (Côte d’Ivoire). Elle a quarante-cinq ans et elle est 
mère de six enfants.  
“Je suis la première femme d’un polygame. Mon mari a deux autres femmes plus jeunes que 
moi. Nous sommes mariés depuis vingt-sept ans. Mon mari a construit pour moi une villa où 
j’habite avec mes enfants. Les autres femmes habitent avec lui.”  
“Bien sûr, une femme n’aime pas partager son mari avec une rivale. Quand mon mari a décidé 
de devenir polygame, j’ai voulu l’abandonner. J’ai quand même accepté son nouveau mariage à 
cause de nos enfants. Mon mari me respecte et me demande souvent des conseils. Je vais vous 
donner un exemple. Il y a quelque temps, il a voulu prendre une quatrième femme, une jeune 
fille de seize ans. Mon mari m’a parlé de son projet. J’ai dit non. Pas par jalousie: je ne suis pas 
jalouse. Mais nous avons une fille de vingt ans qui est étudiante. J’ai expliqué à mon mari qu’on 
ne peut pas épouser une jeune fille de seize ans quand on a une fille de vingt ans. Mon mari a 
compris.” 
Répondez en islandais  

1. Que veut dire polygame?  
2. Qu’est-ce qui donne beaucoup de prestige à un homme?  
3. Comment est la famille de Mme Fatou K.?  
4. Quelle a été la réaction de Madame K quand Monsieur K a pris une deuxième femme?  
5. Pourquoi est-ce que Monsieur K n’a pas pris une quatrième femme?  

II. Mettez les mots dans l’emplacement laissé libre: (Setjið orðin í eyðurnar, 4 orð ganga af). 
(5% ) 

jeunes un meuble fière 

sont viennent un immeuble 

raconte fier racontons 

En route pour les vacances: 
 Josyane habite avec ses parents dans ______ de la banlieue de Paris. Elle a plusieurs 

frères et sœurs plus _____ qu’elle. Le père de Josyane est ouvrier. Il vient d’acheter 
une vieille voiture et il en est très ______. Les vacances ____ de commencer. Toute 
la famille est en route pour un hôtel à la campagne où on va passer les vacances. 
L’aîné des garçons, Patrick, est assis entre son père et sa mère. Josyane nous 
______________________________ comment s’est passé le voyage.  

III. Reliez les phrases. (Tengið saman setningarnar sem eiga saman). (5%) 
1. Maman ne dit rien,   _____ il y a des réfugiés en Normandie.  
2. Mon oncle Pierre  _____ on est plutôt serrés.  
3. Mon oncle essaie  _____ mais je vois qu’elle est inquiète. 
4. À l’arrière,    _____ de se mêler à la conversation. 
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5. Depuis le mois de mai  _____ a peur d’être mobilisé.  
3. Lesið efni (20%) Répondez aux questions en français. 
1. Les œufs de Pâques (5%) 

1. Racontez la dernière journée de Nadine. 
2. La sorcière de la rue Mouffetard: (5%) 

1. Pourquoi la sorcière a-t-elle voulu manger Nadia?  
2. Comment Bachir a-t-il trouvé Nadia au marché?  

3. Un Français parmi 55 millions: (10%) 
1. La famille de Marie-Alice est différente d’une famille française. Donnez trois exemples. 

(5%) 
2. Comment la guerre change-t-elle la vie de la famille de Marie-Alice? (5%) 

4. Ritun (10%)  
Mes souvenirs d’enfance. 
Segið í tíu setningum frá æsku ykkar. Notið imparfait, passé composé og plus-que-parfait. 
Sannleiksgildi frásagnanna verður ekki kannað. 
Til aðstoðar: Je me souviens de ...    Quand j’étais petit /e 
 Je me souviens que ...  
Munnlegt próf 15%.  

Franska, 6. bekkur 

Skilningur (20%) 

I.  Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais (10%) 
Adieu 
Josée téléphona à Bernard dès le lendemain. Elle lui dit qu’elle devait lui parler et il comprit 
aussitôt. Il avait d’ailleurs toujours compris, il s’en aperçut devant son propre calme. Il avait 
besoin d’elle, il l’aimait, mais elle ne l’aimait pas. (…) 
Il pleuvait de plus belle, les gens disaient que ce n’était pas un printemps. Bernard marchait vers 
sa dernière entrevue avec Josée et en arrivant il la vit qui l’attendait. Et tout se déroula comme 
une scène qu’il aurait toujours connue. 
Ils étaient sur un banc, il pleuvait sans cesse et ils étaient morts de fatigue. Elle lui disait qu’elle 
ne l’aimait pas, il répondait que ça ne faisait rien, et la pauvreté de leurs phrases leur faisait 
monter les larmes aux yeux. C’était sur un de ces bancs de la place Concorde qui dominent la 
place et le flot incessant des voitures. Et les lumières de la ville y deviennent cruelles, comme 
les souvenirs d’enfance. Ils se tenaient les mains, et il s’inclinait vers le visage de Josée, 
débordé par la pluie, son propre visage débordé par la souffrance. Et c’étaient des baisers 
d’amants passionnés qu’ils échangaient, car ils étaient deux exemples de la vie mal faite et ça 
leur était égal. Ils s’aimaient assez l’un l’autre. Et la cigarette trempée que Bernard essayait en 
vain d’allumer était à l’image de leur vie. Parce que ils ne sauraient jamais, vraiment, être 
heureux et qu’ils le savaient déjà. Et, obscurément, ils savaient aussi que ça ne faisait rien. Mais 
rien. 

Répondez en islandais: 
1. Quand Josée a téléphoné à Bernard, il a compris tout de suite. Qu’est-ce qu’il a compris? 
2.  Est-ce que Bernard est surpris? 
3.  Qu’est-ce qu’ils se disaient pendant cette entrevue?  
4.  Où sont-ils? 
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5.  Ils savaient qu’ils ne sauraient jamais être heureux. Quelle est leur réaction devant cette 
pensée? 

II. Mettez les mots où il faut (5%) (4 orð ganga af, breytið ekki orðunum) 

privent active rencontre 

promotions gère profondeurs 

contient reçoivent couverte 

Les piscines de Reykjavík. 

La natation est obligatoire dans les écoles islandaises. L’eau chaude issue des 
_______________ de la terre permet aux habitants de Reykjavík de pratiquer ce sport sain à 
bon marché, et les jeunes ne s’en _______________ pas. La municipalité _______________ 
trois piscines en plein air et une _______________, qui fonctionnent toute l’année, et 
_______________ 1,5 million de visiteurs. La plus grande d’entre elles se trouve dans 
Laugardalur, vaste vallée de Reykjavík réservée aux sports.  

III. Reliez les phrases (5%) (Tengið saman setningarnar) 
1. Flatey tient une place  _____ de commerce et de pêche. 
2. Vers 1100 un monastère  _____ y fut le centre de la littérature islandaise. 
3. La vieille bibliothèque  _____ valent le détour. 
4. Les formations rocheuses _____non négligeable dans l’histoire de l’Islande. 
5. Depuis des siècles c’est un lieu _____ a été renovée.  

Lesið efni (50%)  
Répondez aux questions en français  
(ath. vægi hverrar spurningar, skrifið ekki of langt mál) 

I. Mon oncle Jules (10%) 
1. “Mon oncle Jules , le frère de mon père, était le seul espoir de la famille après en avoir été la 

terreur.” Expliquez. (5%) 
2. Que se passe-t-il sur le bateau? (5%) 

II. La Parure (7%) 
1. Que se passe-t-il à la soirée de l’hôtel du ministère? (6%) 

III. La vie devant soi (33%) 
1. Qui est Madame Lola et comment est-elle envers Momo et Madame Rosa? (8%) 
2.  Comment Momo fait-il connaissance (kynnist) de la “jolie môme blonde” et quelle rôle 

joue-t-elle dans la vie de Momo? (7%) 
3. Décrivez un personnage dans la vie de Momo. (8%) Les voisins, Le docteur Katz, les autres 

enfants, Nadine et sa famille, le père de Momo, M Hamil... (pas Madame Rosa) 
4. Racontez la vie de Madame Rosa. Son histoire, ses origines, la guerre, son travail, ”sa 

retraite”, sa fin, sa relation avec Momo etc. (10%)  

Ritun 10% 
Tu es un/e jeune Français qui a passé ses vacances en Islande. Décris la visite, ce que tu as fait, 
visité, vu, ton impression, ce que tu as aimé ou pas aimé etc.  (10 – 15 lignes) 
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Munnlegt próf 10% 
Hlustunarpróf 10%  

Heimspeki, 6. bekkur, val 
Munnlegt próf. Gert er ráð fyrir 10 mínútum á hvern nemanda. 
1.  Nemendur fá tilbaka lokaverkefni sín með umsögn og svara spurningum kennara í 

tengslum við þau. 
2.  Nemendur fjalla um og svara spurningum um efni sem þeir draga þegar þeir koma inn. 

Spurningarnar verða úr námsefni vetrarins, þó þannig, að ekki koma upp efni, sem nem-
endur hafa fjallað um í lokaverkefnum sínum. Ekki verður tekið tillit til nákvæmrar 
þekkingar á námsefni fremur er litið á færni til að takast á við vandamál með heim-
spekilegum hætti.  

Ritgerð. Valið er á milli eftirfarandi efna: 
Tíminn og ólíkar skoðanir á honum. 
Athafnir okkar skulu einungis dæmdar út frá viljanum að baki þeim. 
Athafnir okkar skulu einungis dæmdar út frá afleiðingum þeirra.  
„Hver er orginall?“ orti skáldið. Eigið þið heimspekilegt svar við þessu? 
 

Íslenska 
Málsaga (20%) 
1.-4. Beygið orðið lögur í öllum föllum eintölu. Hvert er frumhljóðið og hvaða 

hljóðbreytingar hafa átt sér stað í einstökum föllum? Sýnið breytingarnar á 
sérhljóðaþríhyrningi. 

5.-8. Orðið jarðargæði er sett saman úr tveimur orðum. Hvert er frumhljóðið í hvoru þeirra 
og hvaða hljóðbreytingar hafa átt sér stað? 

9.-14. Hvaða hljóðbreytingar hafa orðið í eftirtöldum orðum? 
a) *sulginaR > sólginn 
b) *fríals > frjáls 
c) lítil > litlar 

15.-20. Fjallið skilmerkilega um verkefni a) eða b): 
a) Frumnorræna og fornnorræna 
b) Nýyrði og nýyrðasmíð 

Eddukvæði og Frásagnarlist fyrri alda (30%) 
21.-41. Úr Völuspá 

Sá hún þar vaða 
þunga strauma 
menn meinsvara 
og morðvarga 
og þann er annars glepur 
eyrarúnu. 
Þar saug Niðhöggur (Níðhöggur) 
nái framgengna, 
sleit vargur vera. 
Vituð ér enn, eða hvað? 



 156

 
a) Endursegið efni vísunnar í heild þannig að merking undirstrikaðra orða komi skýrt 

fram. 
b) Lokahending vísunnar er stef. Gerið grein fyrir stefjunum í Völuspá og notkun 

þeirra í kvæðinu. 
c) Hvers konar vistarveru er hér verið að lýsa? Hvort teljið þið þessar hugmyndir af 

kristinni eða heiðinni rót? Rökstyðjið. 
d) Niðhöggur (eða Níðhöggur) kemur síðar fyrir í kvæðinu. Greinið frá því. 

Veljið annaðhvort 42.-50. I) eða 42.-50. II). 
42.-50. I) Úr Hávamálum 

Óminnishegri heitir 
sá er yfir öldrum þrumir; 
hann stelur geði guma. 
Þess fugls fjöðrum 
eg fjötraður vark 
í garði Gunnlaðar. 

a) Endursegið efni vísunnar og skýrið líkinguna sem dregin er upp. 
b) Ekki er með fullri vissu vitað hvar og hvenær Hávamál voru ort. Menn hafa hins vegar rýnt 

vel í kvæðið til þess að finna röksemdir fyrir skoðunum sínum. Nú er það ykkar hlutverk að 
leggja mat á hvað eftirfarandi orð og ljóðlínur geta frætt okkur um þetta tvennt: 1) 
„bautarsteinar“, 2) „Blindur er betri en brenndur sé“, 3) „þótt tvær geitur eigi og taugreftan 
sal“ og 4) „Hrörnar þöll“. 

42.-50. II) Úr Frásagnarlist fyrri alda 
a) Skýrið eftirfarandi: 
1) drápu 
2) fúþark 
3) hendingar 
4) runhendu 
b) Fjallið skilmerkilega um eddukvæði (aldur, varðveisla, heimkynni, form, efni). 
Edda, Gylfaginning og Skáldskaparmál (15%) 
51.-55. Mörg goðanna áttu einkennisgripi. Gerið grein fyrir einkennisgripum eftirtalinna ása og 

ásynja og skýrið jafnframt hvernig gripirnir tengjast hlutverkum þeirra hvers um sig: a) 
Óðins, b) Þórs, c) Heimdallar, d) Freyju og e) Iðunnar. 

56.-61. Segið frá örlaganornunum. Greinið frá nöfnum þeirra, merkingu nafnanna, hlutverki 
nornanna o.s.frv. 

62.-65. Margir líta svo á að goðsögur hafi meðal annars haft það hlutverk að skýra fyrir 
mönnum heiminn, sköpun hans og helstu náttúrulögmál. Nefnið að minnsta kosti fjögur 
dæmi um þetta í Snorra-Eddu. 

Rætur og Slitur úr íslenskri bókmenntasögu (55%) 
66.-75. Úr Bragarbót 

Sé ég hendur manna mynda 
meginþráð yfir höfin bráðu, 
þann er lönd og lýði bindur 
lifandi orði suður og norður. 

 

Tungan geymir í tímans straumi 
trú og vonir landsins sona, 
dauðastunur og dýpstu raunir, 
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darraðar-ljóð frá elstu þjóðum. 
heiftar-eim og ástar-bríma, 
örlaga-hljóm og refsidóma, 
land og stund í lifandi myndum 
ljóði vígðum – geymir í sjóði. 

Matthías Jochumsson 
a) Hvert var tilefni þess að þetta kvæði var ort? 
b) Skýrið skilmerkilega efni erindanna. 
c) Kvæðið er ort í anda rómantísku stefnunnar. Færið rök fyrir þessari fullyrðingu með 
tilvísun í þessi erindi og kvæðið allt ef þurfa þykir, hafið í huga efni, orðfæri og ytra 
form. 

76.-83. Fjallið um íslensk tímarit á rómantíska skeiðinu, nafngreinið þau og aðstandendur þeirra. 
Greinið frá helstu einkennum tímaritanna að því er varðar efni og hugmyndir. 

84.-93. Raunsæisstefnan á Íslandi. – Hverjir voru helstu boðberar stefnunnar hér á landi? Fjallið 
um helstu einkenni stefnunnar eins og hún birtist í íslenskum bókmenntum og þær 
nýjungar sem hún hafði í för með sér fyrir íslenskt menningarlíf. Takið fram hvaða 
bókmenntaform hentaði stefnunni einna best og færið góð rök fyrir því. 

94.-101. Úr Vantrúnni  
Hún kom eins og geisli í grafarhúm kalt 
og glóandi birtuna lagði yfir allt – 
og aldirnar gegnum mér glóa hún virtist, 
sem gagnsæ þýðing mér heimurinn birtist. 
 

Og gryfjan mín sýndist mér veraldarvíð, 
og verðandi stór eins og eilífðartíð – 
við ljós hennar bjarta hver skíma varð skærri 
en skuggarnir ljótari, grettari, stærri. 

Stephan G. Stephansson 
a) Gerið grein fyrir líkingunni sem skáldið bregður upp í fyrra erindinu og skýrið 

merkingu alls erindisins. 
b) Skýrið merkingu síðara erindisins og fjallið jafnframt um meginhugsun ljóðsins í 

heild. 
102.-114. Væri ég aðeins einn af þessum fáu 

Ef ég aðeins gæti 
unnið stórar þrautir, 
stigið föstum fæti 
fram á huldar brautir, 
gæti ég rakið lífsins leyndu þætti, 
látið hjörtu slá með orðsins mætti, 
tryði ég mínum ljúfu leiðsludraumum. 
 

Líkt og leiftrið bjarta 
loftið regnvott klýfur, 
eða óspillt hjarta 
ástin fyrsta hrífur, 
þannig skáldin allt í einu vinna 
alla þá sem lífsins hjartslátt finna, 
væri ég aðeins einn af þessum fáu. 
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Jóhann Sigurjónsson 
a) Endursegið og skýrið efni ljóðsins. 
b) Kvæðið er ort í anda nýrómantísku stefnunnar. Greinið frá helstu einkennum þeirrar 

stefnu. Vísið í ljóðið máli ykkar til stuðnings.  
c) Að hvaða leyti er nýrómantíska stefnan frábrugðin rómantísku stefnunni? Nefnið að 

minnsta kosti þrjú atriði.  
115.-120. Veljið annaðhvort a) eða b: 

a) Parið saman með því að skrifa viðeigandi númer á línubrotið. Svarið á prófblaðið. 
1. Hvítir hrafnar  

eftir Þórberg Þórðarson   ____ Samúð með smælingjum 
2. Þjóðfundarsöngur 1851 

eftir Bólu-Hjálmar   ____ Lífleg samtímalýsing  
3. Sorg  

eftir Jóhann Sigurjónsson  ____ Hin hagnýta ættjarðarást  
4. Betlikerlingin  

eftir Gest Pálsson   ____ Hverfulleiki ástarinnar 
5. Á Glæsivöllum  

eftir Grím Thomsen   ____ Nýrómantísk skopstæling 
6. Aldamótin  

eftir Hannes Hafstein   ____ „Blómabörn“ síns tíma  
7. Oddur Hjaltalín  

eftir Bjarna Thorarensen  ____ Ekki nefndur í kirkjubókum 
8. Dægradvöl  

eftir Benedikt Gröndal   ____ Óhefðbundin mynd  
fjallkonunnar 

9. Grasaferð  
eftir Jónas Hallgrímsson  ____ Saga í anda sveitasælu 

10. Draumur hjarðsveinsins  
eftir Steingrím Thorsteinsson  ____ Laxinn leitar móti straumnum 

11. Jón hrak  
eftir Stephan G. Stephansson  ____ Á ytra borði drykkjuveisla 

12. Ferðalok  
eftir Jónas Hallgrímsson  ____ Eitt fyrsta órímaða ljóðið á  

íslensku 
b) Ólesið ljóð 

Í þessum klöppum þekki ég smíðadverga. 
Þeir standa fyrir steindyrum sínum hnípnir 
sjá rætur visna, rosabaug kringum tunglið 
sjá vötnin falla söxum og sverðum fram. 

Smiðjan, hún er inni, þar una þeir löngum 
að steindyrabaki, hjá steðja, hjá löð og hamri.  löð = gat á steðja, mót 
Hugsjónum rændir hugsa þeir vel hvern grip. 
Hringa-smiðir, smíðinnar sjálfrar vegna. 
Og úti falla vötnin söxum og sverðum. 

Hannes Pétursson 
Fjallið um þetta ljóð og nýtið ykkur goðfræðilega og bókmenntalega kunnáttu. 

Íslenska, ritgerð A 
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1. Mynda menn sér skoðanir út frá eiginhagsmunum? 
2. Maðurinn, vísindin og náttúran – Eru þetta stríðandi öfl? 
3. Hverjar eru framtíðarhorfur ungs menntafólks á nýrri öld? 
4. „… maður sér ekki vel nema með hjartanu.“ 

Úr Litla prinsinum 
5. „… maðurinn finnur það sem hann leitar að, og sá sem trúir á draug finnur draug.“ 

Úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness 
6. Sendibréf til Úu 

Íslenska, ritgerð B 
1. Samruni Evrópu – Er það raunhæft og/eða æskilegt  markmið? 
2. Vísindi og trú – Fer þetta tvennt saman?  
3. Er ungt fólk auðveld bráð óprúttinna auglýsenda? 
4. „Það mikilvægasta er ósýnilegt augunum.“ 

Úr Litla prinsinum 
5. „Sá sem kemur aftur er annar maður en sá sem fór.“ 

Úr Paradísarheimt eftir Halldór Laxness 
6. Umbi skrifar heim 

Latína 
I. (15%) Lesin þýðing. 
Sed ego dum omnia admiror, paene in terram cadens crura mea fregi: ad sinistram enim, non 
longe a ianitoris cella, canis ingens catena vinctus in pariete erat pictus, superque quadratis 
litteris scriptum: CAVE CANEM! 
Cum Ulixes id vidisset, primum tres oves delegit, et viminibus coniunxit et unum e sociis suis 
ventribus earum ita subject ut omnino lateret. Deinde oves ad introitum misit et Polyphemus 
terga earum tractavit et e speclunca emisit. 
II. (15%) Ólesin þýðing. 
Fjölmargir textar eru varðveittir á latínu frá miðöldum og þá oft sögur ýmiss konar. Í safni texta 
frá miðöldum, Gesta Romanorum, er mörgum sögum og ævintýrum safnað saman, m.a. 
eftirfarandi sögu. Þar getur um klassískt ævintýri, vonbiðill verður að fara í völdunargarða 
(hortus-i m.) og leysa þar þraut og öðlast þá kóngsdótturina. Í þessu tilfelli hjálpar hún honum 
til þar sem henni líst vel á vonbiðilinn….. 
(Filia regis dicit:) ,,Tibi veritatem dicam. In horto est leo ferocissimus et omnes intrantes 
interficit. Obline arma tua et corpus totum cum gummo. Cum intras in hortum, leo statim te 
oppugnat; pugna contra eum et cum lassus esset, ab eo salias. Ille (leo) te per bracchium vel 
pedem tenebit cum dentibus sed tandem dentes eius pleni gummo essent, te laedere non potest 
et tum eum interficere potes. Sed plura pericula sunt in horto. Est unus introitus sed diversi 
exitus et qui intrat, vix exitum rectum invenire potest. Itaque tibi dabo remedium. Globum fili 
tibi dabo et liga eum ad introitum et sic per filum in hortum descende et eo modo recte revertere 
potes. Sed noli globum perdere!” 
Miles omnia faciens et armatus hortum intravit. Cum leo eum vidisset, toto conamine in eum 
inruit, miles viriliter se defendit et cum lassus esset, saltum ab eo fecit. Leo eum per bracchium 
tenuit sed difficile cum dentes eius gummo pleni erant. Miles, gladio extracto, et caput 
amputavit. Ille gaudens intellegit filum perdidisse. Tristis et dolens hortum tribus diebus 
circuivit et de nocte invenit. Cum invenisset, gaudens per filium ascendit et ad portam pervenit, 
filium solvit et revertens ad regem filiam in uxorem obtinuit.  

gummus-i: kvoða 
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filum – i n.: þráður, ullarþráður 
III. (70%) Stíll. 
1. Latnesk tunga geymir margar sögur um hrausta menn og fagrar meyjar og við höfum lesið 
allmargar. 2. Fyrst var hetjan Oddyseifur og hann flutti þúsundir manna til borgarinnar Troju, 
og þegar Grikkir höfðu brennt borgina, er sagt, að hann hafi snúið aftur til að líta augum 
eiginkonu sína. 3. Enda þótt hann hafi misst marga menn, komst hann til Penelopu en áður hafði 
hann komist hjá mörgum hættum. 4. Þá komu Encolpius og Ascyltus og heimsóttu hinn 
magnaða Trimalchius en um leið og hann sá þá, hrópaði hann:„Syngjum saman!” 5. Í veislu 
hans sáu þeir syngjandi þjóna bera inn tilbúna rétti og krukkur og gestirnir urðu að hlýða 
mörgum reglum. 6. Þeir fengu ekki tíma til að eta, þar sem þeir voru þrumulostnir af undrun. 7. 
Þegar síðasta setningin í latínu í Versló hefur verið sett saman, eigið þið að dansa. 

Listasaga, val 
Prófið var myndrænt og leyst í tölvu. 

Líffræði, almenn 
1. (20%) Útskýrið þessi líffræðihugtök í stuttu en skýru máli: 

a. Legkökuspendýr  
b. Gulbúsfasi  
c. Miðeyra  
d. Rotverur  
e. Gen  

2. (22%) Krossaspurningar. Aðeins merkja við einn möguleika. 
a. Hver eftirfarandi dýrategunda hefur samsett augu? 

(  ) kamelljón (  ) marglytta (  ) fíll (  ) óðinshani (  )  býfluga 
b. Frumuöndun fer fram í : 

(  ) barka (  ) lungnablöðrum (  ) hvatberum (  ) nefholi (  ) ríplum 
c.  Eitt af eftirfarandi fræðiheitum er rétt ritað: 

(  ) canis familiaris (  ) Felis Catus (  ) Felis leo (  ) Canis vulparis 
(  ) felis tigris 

d.  Hafa próteinhjúp utan um erfðaefni sitt: 
(  ) plöntufrumur (  ) veirur (  ) gerlar (  ) ömbur (  ) hryggdýafrumur 

e.  Heilkjarna frumur komu fram á sjónarsviðið fyrir um það bil:  
(  ) 550 millj. árum (  ) 3.500 millj. árum (  ) 1.200 millj. árum 
(  ) 4.500 millj. árum (  ) 10.000 millj. árum 

f.  Það hámarksmagn lofts sem anda má að sér eftir venjulega innöndun nefnist: 
(  ) loftleif (  ) varaloft (  ) öndunarloft (  ) andrýmd (  ) viðbótarloft 

g.  Hitanemar húðar eru í: 
(  ) leðurhúð (  ) húðþekju (  ) gróðurlagi (  ) hornhúð (  ) fitulagi  

h.  Orsök litblindu  ( rauð/grænnar ) er: 
(  ) ríkjandi gen á Y-litningi (  ) víkjandi gen á Y-litning  (  ) áunnir eiginleikar
 (  ) ríkjandi gen á X-litningi (  ) víkjandi gen á X-litningi 

i.  Þegar fitur eru brotnar niður með lípasa myndast: 
(  ) aminósýrur  (  ) glúkósi og fitusýrur (  ) prótein 
(  ) glyseról og fitusýrur (  ) lípasaensím 

j.  Ein eftirfarandi fullyrðinga um starfsemi lifrar er röng. Hún geymir: 
(  ) glýkogenkorn (  ) frumþvag (  ) járn (  ) steinefni (  ) amínósýrur 
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k.  Ónæmisfrumur myndast í:  
(  ) kirtlum (  ) eitlum (  ) brisi (  ) beinmerg (  ) holdvessa 

l.  Hver eftirtalinna sjúkdóma stafar af veirusýkingu:  
(  ) klamydía (  ) svartidauði (  ) hundaæði (  ) sárasótt (  ) lekandi 

m.  Sú sameind sem kemur með aminósýrur til ríbósóma í próteinmyndun kallast: 
(  ) r-RNA (  ) m-RNA (  ) RNA (  ) t-RNA (  ) d-RNA 

n.  Þegar æxlað er saman ákveðinni tegund af rauðblóma plöntu og ákveðinni tegund af 
hvítblóma plöntu verða öll afkvæmin með bleik blóm.  Þetta er dæmi um: 

(  ) takmarkað ríki (  ) jafnríki (  ) kynbundnar erfðir 
(  ) litningagalla (  ) kynháðar erfðir 

o.  Blóð sem berst til hjarta um holæðar kemur fyrst inn í: 
(  ) vinstra hvolf (  ) hægra hvolf (  ) vinstri gátt (  ) hægri gátt (  ) kransæðar 

p.  Hvert eftirfarandi líffæra framleiðir insúlín? 
(  ) lifur  (  ) bris  (  ) magaveggur 
(  ) þarmafrumur (  ) vélinda 

q.  Keilur í auga skynja eftirfarandi liti: 
(  ) rautt, hvítt og blátt  (  ) gult, grænt og rautt 
(  ) blátt, grænt og rautt (  ) svart, grænt og rautt 
(  ) gult, grænt og blátt 

r.  Fjöldi gena sem stjórnar hverjum eiginleika okkar er að lágmarki:  
 (  ) eitt (  ) þrjú (  ) fjögur (  ) fleiri (  ) tvö 
s.  Sáðvökvi verður meðal annars til í: 

(   ) millifrumum í eistum  (   ) eistnapíplum (   ) sáðrásum 
(   ) eistalyppum (   ) blöðruhálskirtli  

t.  Myndun estrogens er örvað af hormóni sem heitir: 
(   ) LH (gulbússtýrihormón) (   ) Oxitosin (hríðarhormón) 
(   ) GnRH-hormóni  (   ) FSH (eggbússtýrihormón)  
(   ) Stýrihormón tíðahrings 

u.  Ef barn er í blóðflokki O, Rh+, gætu blóðflokkar foreldranna verið: 
(   ) AB, Rh+ og O, Rh (   ) A, Rh+ og O, Rh- 
(   ) A, Rh- og B, Rh  (   ) O, Rh- og O, Rh-  
(   ) B, Rh+ og B, Rh- 

v.  Egglos verður oftast á: 
 (  ) fyrsta degi blæðinga (  ) þriðja degi eftir blæðingar 
 (  ) 16. degi tíðahrings (  ) 14. degi tíðahrings (  ) í lok gulbúsfasa 
3. (5 %) Útskýrið samfelldan og ósamfelldan breytileika og nefnið dæmi um hvorn fyrir 

sig. 
4. (6 %) Fjallið um þrjár leiðir frumna við að flytja efni inn og út. 
5. (8 %) Gerið grein fyrir:  

a) hvar og hvernig ytri og innri loftskipti fara fram.   
b) hvert er hlutverk hvatbera? 

6. (10 %) Merkið inn á myndina helstu atriði nýrungsins og gerið grein fyrir hvað gerist á 
hverjum stað. 
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7. (6 %) Barn í blóðflokki B á föður sem er í blóðflokki O. Móðurafi þess er af A flokki 

og móðuramma af B blóðflokki. 
a. Hver er arfgerð barnsins?     Svar:_______ 
b. Hverjar eru hugsanlegar arfgerðir móður þess?  Svar:_______ 
c. Hverjar eru hugsanlegar arfgerðir móðurafa þess? Svar:_______ 

8. (10 %) Meltingin er langt og flókið ferli þar sem alls konar efni koma við sögu. 
a) Fjallaðu um hvað gerist í smáþörmum og hvaða efni koma við sögu melt-

ingarinnar þar. 
b) Hvernig eru efnin fitur og sykrur tekin upp í æðakerfið frá meltingarvegi? 

9. (8 %) Mítósuskiptingin er frábrugðin meiósuskiptingu að þónokkru leyti. Lýstu því í 
hverju sá munur liggur í megindráttum og tengdu það hlutverki skiptinganna 
beggja. 

10. (5%) Gerið grein fyrir a.m.k. 5 atriðum sem notuð eru til að færa rök fyrir þróun 
lífvera. 

Líffræði, stærðfræðideild 
1. (20%)  Skilgreiningar stutt og greinargóð svör: 

Hvatberar 
Plasmíð 
Virkur flutningur (active transport) 
Retroveira 
Orkupíramíti 

2. (20%) Krossaspurningar,  aðeins skal merkja við einn kross. 
a. Hlutverk  meltikorna (lysosomes) er: 

[ ]   við próteinmyndun,    [ ]   framleiðsla og pökkun efna, 
 [ ]   melting frumna (innanfrumumelting), [ ]   myndun fitu, 

[ ]   frumuöndun. 
b. Í metafasa I við meiósuskiptingu eru: 

[ ]   einfaldir (single) litningar,  
[ ]   óparaðir tvöfaldir litningar, 
[ ]   samstæð litningapör (homologous pairs), 
[ ]   alltaf tuttugu og þrír litningar, 

 [ ]   ekkert af þessu er rétt. 
c. Hvert af eftirfarandi tilheyrir ekki hlutverkum lifrarinnar: 
   [ ]   framleiðsla á galli,  [ ]    afeitrun alkóhóls, 
   [ ]   geymsla á sykum, [ ]    framleiðsla þvagefna, 
   [ ]   framleiðsla rauðra blóðkorna. 
d. Hver eftirfarandi samsetninga er röng: 

[ ]   munnur-melting mjölva, 
[ ]   vélinda-melting prótína,  [ ]   smáþarmar-melting mjölva, fitu og próteina, 
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[ ]   magi –geymsla fæðu, [ ]   lifur-framleiðsla á galli. 
e. Mendel færði einnig rök fyrir því að kynfrumur innihaldi eftirfarandi fjölda þátta sem ráða 
sérhverjum erfðaeiginleika: 

[ ]   Einn,      [ ]    tvo,       [ ]    þrjá, 
[ ]   fjóra,    [ ]   ekkert af þessu er rétt. 

f. O blóðflokkur er vegna eftirfarandi erfða: 
[ ]  Tveggja O þátta eða eins O þáttar og eins  A eða B þáttar þar sem O er ríkjandi. 
[ ]  Eins A og eins B þáttar sem eyða hvor öðrum til að mynda blóð í O flokki. 
[ ]  Eins O og eins A þáttar þar sem saman mynda þeir O blóðflokk. 
[ ]  Tveggja O þátta vegna þess að þeir eru víkjandi. 
[ ]  Tveggja O þátta vegna þess að þeir eru ríkjandi. 

g. Hvar í líkamanum fer fram upptaka á glúkósa úr fæðu: 
  [ ]   í gallblöðru,  [ ]  í brisi, [ ] í maga, 
 [ ]   í smáþörmum,  [ ]  í vélinda. 
h. Flutningur taugaboða yfir taugamót (synapse) verður fyrir tilstilli: 

[ ]   flutnings á Na+ og K+[ ]   losun taugaboðefna frá endahnúðum, 
[ ]   losun taugaboðefna frá taugsíma,  [ ]   losun taugaboðefna frá frumubol  
[ ]   flutnings á Na+ og Cl- 

i. Hvert af eftirfarandi er einkennandi fyrir T-frumur: 
[ ]  geta hjálparlaust þekkt væki (antigen) í eitlum og blóðrás,   
[ ]  framleiddar í beinmerg og þroskast þar,  
[ ]  framleiddar í beinmerg og þroskast í milta, 
[ ]  sjá um frumubundi (cell-mediated) ónæmi, 
[ ]  sjá um mótefnabundið (antibody- mediated) ónæmi. 

j. Innri loftskipti eiga sér stað: 
[ ]   í lungunum      [ ]   milli háræða líkamans og vefja  
[ ]   í hvatberum   [ ]   við myndun á ATP  
[ ]   þegar ATP myndar ADP + P 

k. Hvert eftirfarandi atriða er rangt:  
[ ]   augasteinn sér um að stjórna skerpu (focus) 
[ ]   keilur sjá um litsjón, 
[ ]   lithimna (iris) stjórnar ljósmagni, 
[ ]   æða (choroid) þar eru keilur staðsettar,  
[ ]   hvíta (sclera) ver augað. 

l. Eftirfarandi hormón er kemur af stað hríðum hjá barnshafandi konum: 
 [ ]  prolactin  [ ]  progesteron     [ ]  oxytocin  

[ ]  oxylactin  [ ]  gonadotrophin 
m. Eftirfarandi kynsjúkdómur er  veirusjúkdómur: 
 [ ]  klamydía  [ ]  lekandi  [ ]  sárasótt (syphilis) 
 [ ]  kynfæravörtur  [ ]  Trichomonassýking 
n. Ef niturbasaröð í DNA er TAGCCT, þá verður niturbasaröðin í RNA sem myndast: 
 [ ]  TCCGAT  [ ] ATCGGA  [ ]  AUCGGU 
 [ ]  TAGCCT  [ ] ekkert af þessu er rétt.  
o. Þegar  innihald samsætu er mismunandi  nefnist það: 

[ ]  arfblendinn  [ ]  arfhreinn  [ ]  jafnríki  
[ ]   ríkjandi    [ ]  víkjandi 

p. Eftirfarandi erfðagalli orsakast af  þreföldum litningi: 
[ ]  litblinda [ ] dreyrasýki  [ ]  Down Syndrome (mongólismi)  
[ ]  sigðfrumublóðleysi  [ ] Cystic Fibrosis 
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q. RNA inniheldur sykruna: 
 [ ]  súkrósa  [ ]  glúkósa  [ ]  ríbósa 
 [ ]  deoxyríbósa [ ]  fosfatsykru 
r. Þegar fitur eru brotnar niður með lípasa myndast: 
 [ ] amínósýrur  [ ]  glúkósi og fitusýrur  [ ]  prótein 
 [ ] glyseról og fitusýrur [ ]  lípasaensím 
s. Hvert eftirfarandi líffæra framleiðir insúlín: 
 [ ] bris   [ ]  gallblaðra  [ ]  lifur 
 [ ] magaveggir [ ]  smáþarmar 
t. Gangráður (AV-node) er í: 
 [ ]  vinstri gátt  [ ]  hægri gátt  [ ]  vinstra hvolfi 
 [ ]  hægra hvolfi [ ]  ósæð. 

3. (6%) Gerið í stuttu máli grein fyrir gerðum blóðkorna í mannslíkamanum og hvar þau 
myndast og hvar þeim er eytt þegar þau hafa lokið hlutverki sínu. 

4. (6%) a) Teiknið upp og útskýrið taugafrumu.  
  b) Gerið í stuttu máli grein fyrir því hvernig boð berast innan hennar. 
5. (6%) a) Gerið í stuttu máli grein fyrir því hvaða þátt húðin á í hitastigsstjórnun líkamans. 

b) Teljð upp þau líffæri sem eru í leðurhúð. 
6. (5%) Berið í stuttu máli saman staðbundið val (Stabilizing Selection) og stefnubundið val 

(Directional Selection). 
7. (6%) Gerið grein fyrir því í stuttu máli hvernig bakteríur eru notaðar til insúlínframleiðslu. 
8. (6%) Gerið í stuttu máli nákvæma grein fyrir hlutverki mRNA og tRNA í prótínmyndun. 
9. (5%) Gerið í stuttu máli grein fyrir því hvað er ólíkt með beinfiskum og brjóskfiskum. 
10. (8%) a) Gerið grein fyrir hormónastjórn á fyrri hluta tíðarhrings. 

b) Teiknið upp og lýsið sáðfrumu. 
11. (6%) Erfðafræðidæmi: 

I. Hve miklar líkur (%) eru á því að foreldrar, þar sem móðir er heilbrigð, arfblendin með 
tilliti til litblindu og faðir sem er ekki litblindur, eignist:  

1. litblindan son,   2.  litblinda dóttur. RÖKSTYÐJIÐ. 

II. Kona í A blóðflokki eignast barn í O blóðflokki. Hún heldur því fram að fyrrverandi 
sambýlismaður hennar sé faðirinn en hann neitar. Við blóðrannsókn kemur í ljós að 
hann er í B blóðflokki og heldur hann því fram að það sanni mál sitt. 
Konan höfðar mál gegn honum. Hvaða líkur eru á því að hún vinni eða tapi málinu? 
RÖKSTYÐJIÐ. 

12. (6%)  Eftirfarandi myndir lýsa því sem gerist hjá dýrafrumu og plöntufrumu við ákveðnar 
aðstæður. 
 
Gerið grein fyrir því hvað það er nefnt og lýsið ferlinu í stuttu máli. 
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Lögfræði, alþjóðadeild 
 

1. (20%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök: 
a) Réttarheimild (5%) 
b) Kjarasamningur (5%) 
c) Stjórnsýslukæra (5%) 
d) Kaup (5%) 

2. (20%) Dragið hring um rétta fullyrðingu. Hvert rétt svar gefur eitt stig. Fyrir rangt svar er 
dregið niður um 0,5, enginn frádráttur ef spurningu er sleppt.  

  

1) Það er grundvallarregla í opinberu réttarfari að sönnunarbyrðin hvílir á 
ákæruvaldinu. 

S Ó 

2) Hagstofa Íslands er eitt af 13 ráðuneytum. S Ó 

3) Sömu skilyrði gilda fyrir stofnun staðfestrar samvistar og gilda fyrir 
stofnun hjúskapar. 

S Ó 

4) Veðréttindi eru talin til sjálfsvörsluveðs ef veðsali heldur umráðum veðs 
þrátt fyrir stofnun veðréttar. 

S Ó 

5) Sýslumaður fer með ákæruvald. S Ó 

6) Á Íslandi eru munnlegir samningar jafngildir skriflegum samningum. S Ó 

7) Lán til afnota er viðskiptabréfskrafa. S Ó 

8) Í gjafsókn felst það að kostnaður aðila af dómsmáli er greiddur úr 
ríkissjóði, að hluta eða öllu leyti. 

S Ó 

9) Víxill er formbundið skjal. S Ó 

10) Framsalshafi má treysta því sem í viðskiptabréfi stendur. S Ó 

11) Að lög séu frávíkjanleg þýðir að menn geti samið á annan hátt en lög 
segja til um. 

S Ó 

12) Það er meginregla í kauparétti að við undirritun kaupsamnings um vöru 
flyst áhættan af því að hlutur farist eða skemmist fyrir tilviljun frá 
seljanda til kaupanda. 

S Ó 

13) Ef krafa fyrnist er talað um að kröfuréttindum hennar sé lokið. S Ó 

14) Veðréttindi er óbeinn eignaréttur. S Ó 

15) Ábyrgð er sögð in solidum, þegar kröfuhafi getur aðeins krafið hvern 
ábyrgðarmann um hluta skuldarinnar. 

S Ó 

16) Ekki er nauðsynlegt að tilgreina gjalddaga á tékka. S Ó 

17) Pöntun skal talin kaup ef sá ,sem býr til hlutinn, á að leggja til efni í 
hann. 

S Ó  

18) Óvígð sambúð í 5 ár jafngildir hjúskap. S Ó 

19) Skilnaður að borði og sæng veitir ekki heimild til að stofna til nýs 
hjúskapar. 

S Ó 
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20) Loforð er einn mikilvægasti löggerningurinn í samningarétti. S Ó 

3. (15%) Fjallið um lögerfðir og bréferfðir og mismunandi réttaráhrif þeirra  
4. (15%) Alþjóðalögfræðispurningar. 

a) Hvað er aflandssvæði? (5%) 
b) Ólögmætt samráð fyrirtækja. Í hverju getur það falist? Nefnið dæmi því til 

stuðnings. (5%) 
c) Vörumarkaður. Af hverju er mikilvægt að afmarka vörumarkaðinn á hinum 

sameiginlega markaði? (5%) 
5. (15%) Raunhæft verkefni - A: 
Rökstyðjið öll svör! 
Eins og alkunnugt er hafa aspir verið til mikilla vandræða á höfuðborgarsvæðinu. Miklar 
nágrannaerjur hafa oft risið í kjölfarið. 
Í Hafnarfirði liggja tvö hús mjög þétt saman og búa þar hlið við hlið Salbjörg Grímsdóttir og 
Tómas Tómasson. Fyrir 10 árum gróðursetti Salbjörg 10 Alaskaaspir á lóðamörkunum sem 
stöðugt hafa verið þyrnir í augum Tómasar og telur hann aspirnar mikinn skaðvald. Úr þeim 
renni límkenndur vökvi yfir bílastæðið hjá hon-um, setjist á bifreið hans og valdi þar með tjóni. 
Þá sé rótarkerfi aspanna gífurlegt og hafi vaxið út um allt, m.a. með þeim afleiðingum að 
frárennslið frá húsi Tómasar er farið að skemmast og stíflast. Þurfti hann að kosta til mikilla 
viðgerða síðasta sumar. 
Um daginn var Tómasi nóg boðið þegar ekki var lengur hægt að sturta niður í klósettum vegna 
rótarhnúða sem gert höfðu gat á skólplögnina. Hann rauk út vopnaður vélsög til að saga niður 
aspirnar og sagðist ekki líða lengur að húseign sín yrði gerð verðlaus. 
Salbjörgu brá að sjálfsögðu mjög í brún þegar hún sá Tómas munda vélsögina og kallaði strax 
til lögreglu. Hún hefur mikinn áhuga á garð- og trjárækt og segir að Tómasi komi ekkert við 
hvað hún gróðursetji inni á sinni lóð. 
Tómas er hins vegar æfur og segir að fái hann ekki að saga aspirnar niður fari hann í mál við 
Salbjörgu. 

a) Hver eru úrræði Salbjargar og hvers eðlis eru þau? Til hvaða yfirvalds á hún að 
snúa sér? (5%)b) Lýsið gangi dómsmálsins sem Tómas hefur hótað að 
höfða, frá upphafi til dómsuppsögu. (10%) 

6. (15%) Raunhæft verkefni - B: 
Rökstyðjið öll svör! 
Máni Logason og eiginkona hans, Sunna Svavarsdóttir, keyptu 25 ára gamalt timburhús í 
Vesturbænum í janúar 2000 af Hjörvari Ágústssyni og konu hans Láru. Kaupverðið var kr.12,5 
milljónir og voru kr. 10 milljónir greiddar út á kaupárinu en veðskuldabréf gefið út fyrir 
eftirstöðvunum kr. 2,5 milljónir. Veðskuldabréfið var með veði í hinni seldu fasteign. 
Í febrúar 2001 vaknaði Máni um miðja nótt við mikinn kláða. Þegar hann kveikti ljósið var hann 
alþakinn skorkvikindum. Við nánari athugun kom í ljós að skorkvikindin komu undan útvegg á 
suðurhlið hússins sem reyndist mjög fúinn vegna leka í þaki. 
Áætlað er að viðgerð kosti kr. 2 milljónir. 
Vegna gallans neitar Máni að greiða fyrstu afborgun af veðskuldabréfinu sem Hjörvar framseldi 
til Fjárfestingafélagsins hf. 

a) Hver eru úrræði Mána vegna gallans og hver er líkleg niðurstaða? (5%) 
b) Getur Fjárfestingafélagið hf. krafist greiðslu gegn neitun Mána? (5%) 
c) Hvaða úrræði hefur Fjárfestingafélagið hf. til að innheimta veðskuldabréfið? (5%) 

Lögfræði, viðskiptadeild 
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Sama próf og í alþjóðadeild að undanskilinni 4. spurningu. 
4. (15%) Fjallið um vanefndir kröfuréttinda og helstu úrræði vegna þeirra. 

Lögfræði, valgrein 
1. (20%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök: 

a) Solidarísk ábyrgð (5%) 
b) Skuldaviðgöngubú (5%) 
c) Þingræðisreglan (5%) 
d) Krafa (5%) 

2. (20%) Dragið hring um rétta fullyrðingu. Hvert rétt svar gefur eitt stig. Fyrir rangt svar er 
dregið niður um 0,5, enginn frádráttur ef spurningu er sleppt.  

  

1) Ábyrgðarmaður, sem ber einfalda ábyrgð, ábyrgist kostnað við 
nauðsynlegar innheimtutilraunir. 

S Ó 

2) Algengasti fyrningarfresturinn er 20 ár. S Ó 

3) Sömu skilyrði gilda fyrir stofnun staðfestrar samvistar og gilda fyrir 
stofnun hjúskapar. 

S Ó 

4) Veðréttindi eru talin til sjálfsvörsluveðs ef veðsali heldur umráðum veðs 
þrátt fyrir stofnun veðréttar. 

S Ó 

5) Sýslumaður fer með ákæruvald. S Ó 

6) Á Íslandi eru munnlegir samningar jafngildir skriflegum samningum. S Ó 

7) Lán til afnota er viðskiptabréfskrafa. S Ó 

8) Í gjafsókn felst það að kostnaður aðila af dómsmáli er greiddur úr 
ríkissjóði, að hluta eða öllu leyti. 

S Ó 

9) Matsgerðir geta verið sönnunargagn í málum. S Ó 

10) Framsalshafi má treysta því sem í viðskiptabréfi stendur. S Ó 

11) Að lög séu frávíkjanleg þýðir að menn geti samið á annan hátt en lög 
segja til um. 

S Ó 

12) Það er meginregla í kauparétti að við undirritun kaupsamnings um vöru 
flyst áhættan af því að hlutur farist eða skemmist fyrir tilviljun frá 
seljanda til kaupanda. 

S Ó 

13) Ef krafa fyrnist er talað um að kröfuréttindum hennar sé lokið. S Ó 

14) Veðréttindi er óbeinn eignaréttur. S Ó 

15) Það er aldrei hægt að rifta samningi nema um verulega vanefnd sé að 
ræða. 

S Ó 

16) Menn öðlast rétthæfi 18 ára., S Ó 

17) Pöntun skal talin kaup ef sá sem býr til hlutinn, á að leggja til efni í 
hann. 

S Ó  
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18) Fyrningarfrestur hefst við stofnun kröfu. S Ó 

19) Allir sem orðnir eru 18 ára geta ráðstafað öllum eignum sínum með 
erfðaskrá. 

S Ó 

20) Gangi kynforeldri, sem hefur forsjá barns, í hjónaband, fer stjúpforeldri 
einnig með forsjá barnsins. 

S Ó 

3. (15%) Hver er munur á réttarstöðu fólks sem er í hjónabandi annars vegar og í óvígðri 
sambúð hins vegar?  

4. (15%) Hvað er þinglýsing, hver er tilgangur hennar, hvernig gengur hún fyrir sig og hver 
eru réttaráhrif hennar? 

5. (30%) Raunhæft verkefni: 
Rökstyðjið öll svör! 
Glúmur Bárðarson útvegsbóndi á Ströndum er talinn mikill heiðursmaður í sinni sveit. Síðasta 
vor var Glúmur á ferð í Reykjavík þeirra erinda meðal annars að kaupa sér nýjan traktor. Á rölti 
sínu um miðbæinn eitt laugardagskvöldið rakst hann inn á skemmtistaðinn Amor. 
Þar gengu um beina föngulegar og fagrar meyjar og færðu Glúmi ljúfa drykki. Þegar líða tók á 
kvöldið hófu hinar ljúfu meyjar að fækka fötum við eggjandi tónlist. Glúmur sýndi engan 
mótþróa þegar ein dansmeyjanna dró hann upp á svið til að hjálpa sér við að fækka fötum enda 
var Glúmur þá orðinn allölvaður Á Amor var þetta sama kvöld einnig staddur blaðamaður 
Strandablaðsins, Óðinn Þórsson. Þegar hann sá Glúm ákvað hann að láta lítið fara fyrir sér og 
dró fram myndavél blaðsins og tók fjölda mynda af Glúmi við að aðstoða nektardansmeyjuna 
fækka fötum. 
Fyrir skemmstu lenti Óðinn í fjárhagsörðugleikum og hugsaði þá með sér að gott gæti verið að 
nota ljósmyndirnar af Glúmi til að afla sér fjár. Fór hann á fund Glúms, sýndi honum myndirnar 
og bauð honum að kaupa þær. Við þessi tíðindi brá Glúmi mjög og harðneitaði viðskiptum, en 
þegar Óðinn sagði að myndirnar yrðu gott efni í næsta blað samþykkti hann kaupin enda vildi 
hann alls ekki að ástkær eiginkona hans Gullbrá og sveitungar kæmust að háttalagi hans í 
höfuðborginni. Glúmur átti ekkert handbært fé og því fékk Óðinn hann til að skrifa undir 
handhafaskuldabréf að fjárhæð kr. 750.000. Óðinn seldi síðan Fjárfestingafélaginu hf. umrætt 
bréf. 
Á gjalddaga neitaði Glúmur að greiða bréfið og bar við að til skuldarinnar hefði verið stofnað á 
ólögmætan hátt. Var hann þá búinn að játa allt fyrir eiginkonu sinni fullur iðrunar. 
Fjárfestingafélagið hf. segist hins vegar ekki hafa vitað neitt um tilurð skuldarinnar. Skulda-
bréfið haldi og hefur fyrirtækið falið lögmanni sínum bréfið til innheimtu. 

a) Greinið ítarlega frá þeirri reglu samningalaganna sem reynir á hér. (5%) 
b) Hver er réttarstaða Fjárfestingafélagsins hf. og hver er líkleg niðurstaða innheimtu-

málsins? (10%) 
Af traktorskaupunum er það hins vegar að segja að daginn eftir kvöldið góða á Amor festi 
Glúmur kaup á nýjum traktor hjá Landbúnaðartækjum hf. Kaupverðið var greitt með 
skuldabréfi sem tryggt var með veði í óðalsjörð Glúms. Samkvæmt skilmálum í 
veðskuldabréfinu er kröfuhafa heimilt að láta bjóða veðið upp án undanfarandi dóms, sáttar eða 
aðfarar. 
Á gjalddaga þann 1. apríl sl. neitaði Glúmur að greiða skuldina þar sem hann telur traktorinn 
haldinn verulegum göllum, enda vantaði í hann stóra vélarhluti. Lögfræðibréf með innheimtu-
hótunum eru nú farin að berast inn á heimili Glúms og er Gullbrá ævareið. Hefur hún húð-
skammað Glúm fyrir að hafa stofnað til skuldarinnar án þess að láta sig vita. Gullbrá hefur lýst 
því yfir að hún láti enga lögfræðinga ganga að óðalsjörð sinni og að Landbúnaðartæki hf. geti 
bara hirt þetta drasl sitt til baka. 
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Landbúnaðartæki hf. segjast aldrei hafa heyrt kvartanir frá Glúmi um galla í traktornum og eru 
staðráðnir í að láta lögmann sinn innheimta skuldina. 

a) Skiptir einhverju máli að Gullbrá hafði ekki hugmynd um veðsetninguna? (5%) 
b) Hvernig mun lögmaður Landbúnaðartækja hf. haga innheimtu sinni? (5%) 

Markaðsfræði, 5. bekkur, alþjóðadeild 
1. (10%) Krossaspurningar– hver kross gildir 2 %. Aðeins einn valkostur er réttur. Ef 

merkt er við tvo telst svarið rangt. 
a. Vöruhugmyndinni má skipta í fimm stig eða lög. Þrjú af þessum stigum eiga við um 

allar vörur og eru: 
 Form vörunnar, framtíðarmöguleikar, umbúnaður 
 Það sem varan gerir, form vörunnar, umbúnaður 
 Framtíðarmöguleikar vöru, umbúnaður, væntingar til vöru 
 Form vörunnar, væntingar til vörunnar, umbúnaður 
 Það sem varan gerir, form vörunnar, væntingar til vörunnar 

 
b. Neytendavörur skiptast í: 

 Skyndivörur, bráðavörur, sérvörur, verslunarvörur 
 Verslunarvörur, sérvörur, neysluvörur, óþekktar vörur 
 Óþekktar vörur, bráðavörur, skyndivörur 
 Neysluvörur, verslunarvörur, sérvörur, nauðsynjavörur 
 Nauðsynjavörur, skyndivörur, bráðavörur 

c. Þegar markaður er stór en þekkir ekki vöruna og verð skiptir miklu máli, þá er best 
fyrir fyrirtæki að: 

 Verðleggja vöruna hátt og kynna hana mikið 
 Verðleggja vöruna hátt og kynna hana lítið 
 Verðleggja vöruna lágt og kynna hana mikið 
 Verðleggja vöruna lágt og kynna hana lítið 

d. __________________ felst í því að vara er brotin upp í sem smæstar einingar. 
Hlutverk hverrar einingar er rannsakað og athugað hvernig megi bæta hana. 

 Hugflæðiaðferð 
 Þarfagreining 
 Eiginleikaaðferð 
 Hugmynda og markaðsmat 
 Allt hér að ofan er rétt 

e. Góð markaðshlutun þarf að uppfylla ýmis skilyrði.  Hvaða skilyrði eru það? 
 Sérhver markaðshluti þarf að vera nægilega stór 
 Sérhver markaðshluti verður að vera vel aðgreindur frá öðrum 
 Sérhver markaðshluti verður að vera mælanlegur 
 Sérhver markaðshluti þarf að vera aðgengilegur 
 Allir krossarnir hér fyrir ofan eru réttir 

2. (20%) Rétt og rangt. Merkið við hvort viðkomandi fullyrðing sé rétt eða röng. Vægi 
hverrar fullyrðingar er 1%. Athugið að röng fullyrðing gefur –1 stig. 

 Rétt Rangt

Fyrirtæki sem í hagnaðarskyni kaupa vörur eða þjónustu til endursölu eru dæmi um 
fyrirtæki á iðnaðarmarkaði. 
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Giftingaraldur, aldursskipting, kynþátta- og trúarhópar eru atriði sem falla undir 
lýðfræði. 

  

Þjóðfélagsleg markaðsafstaða segir, að markmið fyrirtækja sé að skilgreina þarfir og 
óskir einstaklinga og koma til móts við þær með hag neytenda og þjóðfélags í 
fyrirrúmi. 

  

Í viðskiptalífinu geta keppinautarnir verið bestu kennararnir.   

Athuganir sýna að meirihluti allra hugmynda að nýjum vörum eða nýrri þjónustu, 
sem þróuð er og sett á markað, nær góðum árangri. 

  

Samkvæmt þarfapýramída Abrahams Maslows þurfa mennirnir að uppfylla 
frumþarfirnar fyrst, síðan þarfirnar fyrir öryggi og vernd, þá þörfina fyrir 
viðurkenningu og loks félagslegar þarfir.  

  

Tölva er dæmi um vöru með hátt sinnustig.   

Á Fullþroskaskeiði er samkeppnin vaxandi.    

Vörum á fyrirtækjamarkaði, má skipta í þrjá meginflokka:  rekstrarvörur, hráefni, 
þjónustu og fylgivörur. 

  

Ekki er nauðsynlegt að greining markhópa og samval söluráða fylgist að.   

Kostnaður við sölu lækkar ef miklu er varið í auglýsingar.      

Grundvallarmarkmið hvers fyrirtækis er að hámarka hagnað til langs tíma.   

Verðlækkun eða söluátak hefur engin áhrif á dreifikerfi.   

Þegar sagt er að vara sé teygin er átt við að verðbreytingar hafi lítil áhrif á 
eftirspurn. 

  

Verð skiptir minna máli þegar hægt er að geyma vöruna lengi.   

Verð skiptir minna máli þegar varan er nauðsynjavara.   

Ýmsar aðferðir eru notaðar við ákvörðun á fjármagni til kynningarmála en sú besta 
er að nota hlutfall af núverandi eða væntanlegri heildarsölu. 

  

Góðgerðastarfsemi og blaðamannafundir eru dæmi um söluhvata.   

Söluhvötum má beina að neytendum, milliliðum og sölumönnum.   

Þegar fyrirtæki eru að leita eftir vaxtartækifærum geta þau, t.d. keypt 
samkeppnisaðila, flutt inn hráefni sín sjálf eða farið inn á nýja markaði. 

  

3. (2%) Hvaða aðferðir geta fyrirtæki notað til aðgreiningar í staðfærslu sinni (hvaða leiðir 
geta þau farið til að skapa sér sérstöðu)? Nefnið fjögur atriði. 

4. (2%) Hvaða þættir hafa áhrif á kaupvenjur neytenda og hvers vegna? 
Nefnið fjögur atriði. 

5. (3%) Einstaklingur getur ekki tekið við og skynjað öll þau áreiti sem á honum dynja. 
Hvaða áreitum taka einstaklingar helst eftir? Nefnið þrjú atriði. 

6. (3%) Hverjir eru þrír meginflokkar vöru – útskýrið. Nefnið þrjú atriði. 
7. (5%) Hverjir eru kynningarráðarnir fimm? 
8. (2%) Hver eru einkenni góðrar auglýsingar (nefna 4 atriði)? 
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9. (3%) Nefndu þrjár ástæður fyrir því að framleiðendur vilja fremur selja til heildsala en 
beint til smásala. 

10. (15%) Stuttar skilgreiningar – hver skilgreining gildir 3 %  
(Athugið að hér eigið þið að velja 5 atriði af 8): 

Ímynd 
Heildarmarkaðssetning 
Söluráðar 
Þrýstiaðferð og togaðferð 
Fákeppni 
Virðisaðferð (verðákvörðun) 
Vörumerki 
Eftirkaupaáhrif 

11. (5%) Útskýrðu miðaða markaðssetningu ítarlega! 
12. (5%) Það eru margir þátttakendur í kaupákvörðun, hver með sitt hlutverk – hver eru þessi 

mismunandi hlutverk? Útskýrið hvert hlutverk. 
13. (10%) Veldu tvær spurningar af þremur. 

a. Teiknið og útskýrið samkeppnismódel Porters. 
b. Teljið upp sex skrefin í kaupákvörðunarferlinu og útskýrið. 
c. Greinið ítarlega frá boðmótunarstefnunni. 

14. (15%) Raunhæft verkefni  
Skrifaðu á skipulegan og ítarlegan hátt hvað það er sem þú þarft að gera. 

Vegna gífurlegrar reynslu þinnar og þekkingu á markaðsfræði færðu vinnu hjá 
íslensku fiskvinnslufyrirtæki. Þetta er framsækið fyrirtæki sem selur afurðir sínar 
(unninn íslenskan fisk) víða um heim og er sífellt að leita að nýjum markaðstæki-
færum. Þú færð það verkefni að kanna möguleika á útflutningi afurða fyrirtækisins 
til Kína. 

Markaðsfræði, 5. bekkur, viðskiptadeild 
Sama próf og í alþjóðadeild að undanskilinni 14. og 15. spurningu. 
14. (5%) Hver er munurinn á eigindlegum (qualitative) og megindlegum (quantitative) 

rannsóknum? 
15. (10%) Spurningalista er hægt að hanna í 10 þrepum. Teldu upp þessi þrep og útskýrðu þau. 
 
 

Menningarfræði I, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
I. (20%) Lesið eftirfarandi spurningar vel og merkið með krossi í viðeigandi reit. Athugið að 

aðeins einn möguleiki er réttur í hverjum lið (þ.e. hverri spurningu). 
a) Hann taldi að sál mannsins þrái að öðlast þekkingu á hinu góða. Hann var undir 

áhrifum frá pýþagóringum, Heraklíð, eleötum og orfeustrúarmönnum Átt er við: 
____ Þales  
____ Evripídes 
____ Platón 
____ Aristóteles 
____ Herakleitos 
b) Honum eru eignuð orðin ,,ars longa, vita brevis” (,,listin er löng, lífið stutt”), sem eru 

venjulega notuð til að lýsa gildi listaverka, þótt hann hafi bætt við ,,tækifærið 
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hverfult, aðgerðir hættulegar, dómur erfiður”, enda átti hann við læknislistina, sem 
hann er tengdur með sérstökum hætti.  
Átt er við: 

___ Hómer 
___ Heródótos 
___ Hefaistos 
___ Hippókrates 
___ Hannibal 
c) Ein eftirfarandi fullyrðinga á ekki við um stóuspekinga. Merkið við hana.  
___ Þeir héldu því fram að hamingjan væri ekki undir ytri gæðum komin  
___ Þeir töldu að hvaðeina lyti stjórn logos og margir þeirra aðhylltust forlagahyggju  
___ Keppikefli þeirra var að öðlast apaþeia. Því héldu þeir sig fjarri skarkala heimsins 

og forðuðust sérstaklega að taka þátt í stjórnmálum  
___ Þeir töldu skyldurækni og aga vera mjög mikilvægar dyggðir 
___ Þeir töldu að eldur væri það frumefni sem næst stæði alheimsskynseminni (logos) 
d) Ein eftirfarandi staðhæfinga er röng samkvæmt skilningi félagsfræðinnar. Merkið við 

hana.  
___ Viðmið eru sérstakar skráðar og óskráðar reglur sem segja mönnum hvernig þeim er 

ætlað að haga sér við mismunandi aðstæður 
___ Viðmið eru breytileg eftir samfélögum og endurspegla gildismat þeirra 
___ Skólareglur Verzlunarskóla Íslands eru dæmi um óformleg viðmið 
___ Reglur um skráningu nýstúdenta við Háskóla Íslands eru dæmi um formleg viðmið 
___ Fjölskyldan er dæmi um félagslegt festi 
e) Samkvæmt þróunarkenningu Darwins: 
___ eru allar lífverur komnar af sameiginlegum forfeðrum 
___ er hvíti kynstofninn greindari en aðrir kynstofnar 
___ er hvíti kynstofninn líkamlega sterkari en aðrir kynstofnar 
___ er hvíti kynstofninn líkamlega veikbyggðari en aðrir kynstofnar 
___ hafa hvítir menn að jafnaði stærri höfuðkúpu en fólk af öðrum kynstofnum 
f) Hann komst til valda árið 1965. Á áttunda áratugnum kom ósjaldan fyrir að hann 

gagnrýndi stjórnvöld í Moskvu og uppskar fyrir vikið velvilja og lánstraust hjá 
ýmsum leiðtogum á Vesturlöndum. Þó fór svo, að þegar hann var hrakinn frá völdum 
og að lokum drepinn í blóðugri uppreisn árið 1989, var hann fyrirlitinn og hataður 
jafnt heima fyrir og erlendis vegna gerræðislegra stjórnarhátta. Átt er við: 

___ Janos Kadar í Ungverjalandi 
___ Nicolae Ceausescu í Rúmeníu 
___ Tító í Júgóslavíu 
___ Erich Honecker í Austur-Þýskalandi 
___ Alexander Dubcek í Tékkóslóvakíu 
g) Ein eftirfarandi fullyrðinga er röng. Merkið við hana.  
___ Serbía var stærsta og fjölmennasta lýðveldi hinnar gömlu Júgóslavíu og þar var 

meirihluti íbúa Serbar  
___ Kosovo var fátækasti hluti hinnar gömlu Júgóslavíu og flestir íbúanna voru af 

albönskum uppruna  
___ Eitt fyrrverandi lýðvelda Júgóslavíu er Króatía en þar er rómversk-kaþólska kirkjan 

sterkari en aðrar kirkjudeildir 
___ Tító var við völd í Júgóslavíu 1945-1980. Enda þótt útfærsla hans á 

kommúnismanum þætti mildari en víðast annars staðar, gætti hann þess að halda 



 173

friðinn við bandamenn sína í Moskvu og tryggja þannig góð samskipti Júgóslavíu 
og Sovétríkjanna  

___ Ríkið Júgóslavía var stofnað eftir heimsstyrjöldina fyrri á rústum keisaradæmisins 
Austurríkis-Ungverjalands  

h) Hver eftirtalinna þjóða er ekki slavnesk? 
___ Búlgarir 
___ Pólverjar 
___ Ungverjar 
___ Slóvakar 
___ Rússar 
i) Ríkið var stofnað eftir lok fyrri heimsstyrjaldar. Frá upphafi var loft þar lævi blandið. 

Spenna ríkti milli Súdetaþjóðverja og slavneskra þjóða í landinu með afdrifaríkum 
afleiðingum. Höfuðborg ríkisins hefur lengi verið þekkt fyrir öflugt menningarlíf og 
þar skrifaði Jaroslav Hasek hina vinsælu bók Góði dátinn Sveik. Hér er spurt um: 

___ Júgóslavíu 
___ Pólland 
___ Ungverjaland 
___ Tékkóslóvakíu 
___ Austur-Þýskaland 
j) Pólland hefur um aldir velkst á milli tveggja voldugra grannríkja sem hafa seilst til 

yfirráða í landinu og stundum skipt því á milli sín. Þau eru: 
___ Rússland og Rúmenía (Dakía) 
___ Rússland og Þýskaland (Prússland) 
___ Þýskaland (Prússland) og Ungverjaland 
___ Rússland og Ungverjaland 
___ Rúmenía (Dakía) og Þýskaland (Prússland) 

II. (7%) Bætið viðeigandi orðum inn í eftirfarandi málsgreinar: 
a) Fræðimaðurinn ________ setti fram kenningar um trú mótmælenda og ,,anda 

kapítalismans”.  
b) Helstu tiltækar heimildir um heimspeki Sókratesar eru  
c) Eitt af því mikilvægasta sem tengdi fólk saman í hinum hellenska heimi voru 

trúarlegar hátíðir. Ein sú þekktasta var tileinkuð Seifi en hún nefnist  
d) Goðsögnin um ______________________________________(sem fæddist tvisvar 

sinnum) er sögð lýsa tvíeðli mannsins, þ.e. að hann hafi ódauðlega sál þótt líkaminn 
sé dauðlegur.  

e) Á 13. öld voru stofnuð ríkin Valakía og Moldavía, sem urðu kjarni þess ríkis sem nú 
er nefnt  

f) Árið 1389 splundruðu ______ voldugu ríki Serba en úrslitaorrustan var háð í 
héraðinu ___. 

III. (5%) Nefnið höfuðborgir eftirtalinna landa: 
Albaníu, Sviss, Króatíu, Búlgaríu og Rússlands. 

IV. (28%) Gerið grein fyrir 7 af 8 atriðum: 
Hesíódos 
Hybris 
Arete 
Skilningshólf 
Fjölsköpunarsinnar 
Brezhnev-kenningin 
Varsjárbandalagið 
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Oder-Neisse 
Hugið að vægi spurninga. Svarið með skipulegum hætti, ígrundið svörin og styðjið mál ykkar 
með rökum og dæmum. 
V. (10%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna: 

a) Hugmyndir Sókratesar um þekkingu og menntun stönguðust í veigamiklum atriðum á 
við það sem sófistar kenndu. Berið saman ólík lífsviðhorf og kennsluaðferðir 
Sókratesar og sófistanna.  
eða 

b) „Platón og Aristóteles eru að mörgu leyti mjög ólíkir heimspekingar.“ 
Rökstyðjið þessa fullyrðingu og nefnið a.m.k. tvö dæmi um ólíkar skoðanir þeirra. 
VI. (10%) Ritgerð. Þessi liður er aðeins ætlaður Alþjóðadeild. 

Veljið annað tveggja viðfangsefna: 
a) Eystrasaltsríkin. Segið frá ríkjunum með sérstakri áherslu á sögu þeirra og sérstöðu 

innan Sovétríkjanna. Fjallið um það sem Eystrasaltsríkin eiga sameiginlegt en nefnið 
einnig þætti sem greina þau að.  
eða 

b) Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins frá 26. september 1999 er haft eftir Vaclav Havel, 
að ,,reynslan af kommúnismanum hafi leitt í ljós að eina form stjórnmála, sem 
raunverulega sé vitrænt, sé það, sem mótist af mannlegri samvisku.” 

Hver er Vaclav Havel, og hvað ætli hann eigi við með ofangreindum orðum? 
VII. (10%) Ritgerð. Þessi liður er aðeins ætlaður Máladeild. 

Veljið annað tveggja viðfangsefna: 

a) Arfleifð kommúnismans í Austur-Evrópu. Fjallið um helstu úrlausnarefni sem blasa 
við þjóðum í Austur-Evrópu við upphaf nýrrar aldar. Ræðið vandamál sem mæta 
þeim sem hyggjast leggja í atvinnurekstur eða fjárfestingar í Austur-Evrópu og nefnið 
einnig hugsanlega kosti við slík samskipti við umrædd lönd. Munið að nefna dæmi úr 
kennslubókinni máli ykkar til stuðnings! 
eða 

b) Gerið grein fyrir kjarnaatriðum í kenningum stóumanna. Fjallið einkum um framlag 
þeirra til réttarheimspeki (þ.e. kenningar um réttindi manna sem raktar eru til þeirra). 

VIII. (20%) Stór ritgerð. ,,Járntjaldið hrynur.” 
Fjallið um aðdraganda þess að stjórnkerfi kommúnista hrundi í Austur-Evrópu. Nefnið helstu 
atburði og þátttakendur í þeirri sögu. Gætið nákvæmni og reynið að svara með skipulegum 
hætti.  
Aukaspurningar. Eftirfarandi spurningar eru aðeins til hækkunar. 
Svarið þeim því þá aðeins að tími gefist til eftir að úrlausn prófs er lokið. 
Í vetur sýndi Þjóðleikhúsið leikrit byggt á frægri rússneskri skáldsögu. 
1. Hvað heitir verkið og hver er höfundur þess? 
2. Hver er íslensk þýðing enska orðsins epistemology? 
3. Hver er listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík 2002? 
4. Hver er íslensk þýðing latneska orðsins metaphysica? 
5. Hver er ritstjóri Morgunblaðsins? 

Menningarfræði II, 6. bekkur, alþjóðadeild 
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I. (26%) Lesið eftirfarandi spurningar vel og merkið með krossi í viðeigandi reit. Athugið 
að aðeins einn möguleiki er réttur í hverjum lið (þ.e. hverri spurningu). 

a) ,,Maðurinn er mælikvarði allra hluta.” Þessi orð eru höfð eftir: 
___ Gorgíasi 
___ Apolloni 
___ Sókratesi 
___ Prótagórasi 
___ Platóni 
b) Ein eftirfarandi fullyrðinga er röng. Merkið við hana.  
___ Átök Rómverja og Germana hófust í fornöld en þau urðu hörðust á mótum fornaldar 

og miðalda. Þessi átök skópu á margan hátt grunninn að sögu Evrópu á miðöldum.  
___Borgum og verslun hnignaði við upphaf miðalda en hvort tveggja  
efldist á ný er á leið.  
___ Framrás múslímskra hersveita var stöðvuð árið 732 við Poitiers í Frakklandi. Karl 

Martel leiddi her sigurvegaranna.  
___Í fornöld og á miðöldum var hafið greiðfærasta samgöngu- og ferðaleið flestra þeirra 

sem bjuggu við Miðjarðarhaf og var menning þeirra að verulegu leyti strandmenning.  
___Fjölmargir hersigrar Rómverja í fornöld voru unnir með hjálp málaliða. Á miðöldum 

dró hins vegar mjög úr notkun málaliða í hernaði og Rómverjar tóku sjálfir við 
vörnum ríkisins að mestu.  

c) Samkvæmt Sykes-Picot sáttmálanum frá 1916  varð Palestína verndarsvæði: 
___ Frakka 
___ Breta 
___ Bandaríkjamanna 
___ Rússa 
___ Tyrkja 
d) Hann komst til valda árið 1965. Á áttunda áratugnum kom ósjaldan fyrir að hann 

gagnrýndi stjórnvöld í Moskvu og uppskar fyrir vikið velvilja og lánstraust hjá 
ýmsum leiðtogum á Vesturlöndum. Þó fór svo, að þegar hann var hrakinn frá völdum 
og að lokum drepinn í blóðugri uppreisn árið 1989, var hann fyrirlitinn og hataður 
jafnt heima fyrir og erlendis vegna gerræðislegra stjórnarhátta. Átt er við: 

___ Janos Kadar í Ungverjalandi 
___ Nicolae Ceausescu í Rúmeníu 
___ Tító í Júgóslavíu 
___ Erich Honecker í Austur-Þýskalandi 
___ Alexander Dubcek í Tékkóslóvakíu 
e) Ein eftirfarandi fullyrðinga er röng. Merkið við hana.  
___ Írakar gerðu innrás í Kúvæt haustið 1990 en á níunda áratugnum höfðu þeir átt í 

langvinnu stríði við nágranna sína í Íran, þar sem m.a. var beitt efnavopnum.  
___ Alþjóðlegt herlið undir forystu Bandaríkjamanna réðist á Kúvæt snemma árs 1991 í 

því skyni að hrekja Íraka þaðan brott. 
___ Eftir ósigur Íraka í Kúvæt risu shiíta-múslimar upp gegn Saddam Hussein í Suður-

Írak, sem og kúrdískir þjóðernissinnar í norðurhluta landsins. 
___ Ýmsir óttast að Saddam Hussein gæti orðið að öflugu sameiningartákni araba í 

andstöðu við Bandaríkin. Leiðtogi Íraks á undan honum var Gamal Abd El Nasser, 
sem hvatti mjög til einingar araba og var öflugasti forystumaður Al Fatah-
samtakanna. 

___ Í Írak búa bæði shiítar og súnnítar. Meirihluti múslima eru súnnítar. Shiítar eru 
fylgismenn fjórða kalífans og ættmenna hans. 
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f) Þeir bjuggu m.a. á því svæði þar sem nú er Belize. Á 16. öld var ríki þeirra komið að 
fótum fram en mestum blóma hafði menning þeirra náð ríflega fimm öldum fyrr. Þeir 
skildu eftir sig glæst mannvirki sem þykja bera vott um frumleika og mikla 
skreytiþörf. Trúarbrögð gegndu lykilhlutverki í samfélagi þeirra og var æðsti guðinn 
m.a. tengdur letri og bókagerð, lækningum og matföngum. Hér er átt við: 

___ Olmeka 
___ Maya 
___ Inka  
___ Chimumenn 
___ Azteka 
g) Borgin var upphaflega byggð á eyjum og flotgörðum. Aztekar reistu þar fjölmargar 

byggingar, m.a. mikið hof sem helgað var sólar- og stríðsguðinum Huitzilopochtli en 
þar var einnig að finna sérstaka ,,hausaskeljaskemmu”. Hér er spurt um: 

___ Tres Zapotes 
___ San Lorenzo 
___ Tenochtitlan 
___ Itzamna 
___ Nazca 
h) Þeir eru, m.a. þekktir fyrir þaulskipulagt embættismannakerfi, öflugar áveitur og 

umfangsmikið vegakerfi. Höfuðborg ríkis þeirra var Cuzco. Átt er við: 
___ Maya  
___ Azteka 
___ Kreóla 
___ Inka 
___ Tlaxcala 
i) Landið er minnst Mið-Ameríkuríkja og hið þéttbýlasta á meginlandi Ameríku. Árið 

1969 barðist her landsins við her nágrannaríkisins Hondúras í ,,Fótboltastríðinu”. 
Landþrengsli og deilur um eignaskiptingu leiddu til mikils ófriðar innanlands á 20. 
öld. Í kjölfar þess að erkibiskupinn Oscar Romero var myrtur við messugjörð í 
dómkirkju höfuðborgarinnar árið 1980 braust út borgarastríð í landinu. Átt er við: 

___ El Salvador 
___ Kólombíu 
___ Venezúela 
___ Argentínu 
___ Haiti 
j) Árið 1984 varð Sandínistinn Daníel Ortega forseti: 
___ Guatemala 
___ Hondúras 
___ Belize 
___ Nicaragua 
___ Panama 
k) Þar var rekinn herforingjaskóli sem Bandaríkjamenn stofnuðu árið 1949 en þeir hafa 

komið við sögu landsins með margvíslegum hætti. Hluti þess heyrði á tímabili beint 
undir forseta Bandaríkjanna. Árið 1989 komst hershöfðinginn Manuel Noriega til 
æðstu valda í landinu en hann var síðar dreginn fyrir rétt í Bandaríkjunum og 
dæmdur, m.a. fyrir eiturlyfjasmygl og peningaþvætti. Landið er: 

___ Costa Rica 
___ Panama 
___ Mexíkó 
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___ Kólombía 
___ Nicaragua 
l) ,,Búkanerar” voru:  
___ embættismenn spænsku krúnunnar á fyrstu áratugum landnáms í Vesturheimi 
___ sjóræningjar sem á tímabili áttu bækistöðvar á Jamaica 
___ nánustu samstarfsmenn Fidels Castrós í byltingunni 1959 
___ Leynileg hersveit sem CIA sendi til höfuðs Fidel Castro í tengslum við árásina á 

Svínaflóa  
___ embættismenn keisarans í ríki Inka á 14. og 15. öld 
m) Landið er nálega ellefu sinnum stærra en Ísland. Í Kyrrahafsstríðinu 1879-1883 missti 

það aðgang að sjó og átti þá enn eftir að tapa miklum landsvæðum í hendur nágranna 
sinna. Í vestri liggja landamæri þess að Perú og Chile. Átt er við: 

___ Paraguay 
___ Brasilíu 
___ Uruguay 
___ Argentínu 
___ Bólivíu 

II. (14%) Bætið viðeigandi orðum inn í eftirfarandi málsgreinar: 
a) Árið 1981 fór Jaruzelski hershöfðingi með völd í _______ Í desembermánuði það ár 

voru sett herlög á landslýð og bönnuð var starfsemi ______, frjálsu 
verkalýðssamtakanna sem lutu forystu rafvirkjans _____sem síðar varð forseti 
landsins.  

b) Árið __ varð Mikhaíl Gorbastjov leiðtogi Sovétríkjanna. Hann boðaði nýja 
stjórnarhætti og kynnti fyrir umheiminum hugtökin glasnost (opnun) og ____. Í ágúst 
1991 lýstu harðlínumenn úr röðum kommúnista því yfir að Gorbastjov væri of sjúkur 
til að sinna skyldustörfum sínum og hefðu þeir því tekið að sér að fara með völd í 
ríkinu.  Þáverandi forseti Rússlands, ______, þótti sýna hugdirfsku í baráttunni gegn 
valdaránsmönnunum og varð hann þegar í stað heimsþekktur fyrir framgöngu sína. 

c) Haustið 1979 hertók hópur íranskra stúdenta sendiráð Bandaríkjanna í Íran og hélt 
starfsfólki þess í gíslingu. Þá var ___ forseti Bandaríkjanna en leiðtogi Írans var 
klerkurinn _____.  

d) Arabíska orðið Islam merkir ________. 
e) Árið 1983 kynnti þáverandi Bandaríkjaforseti, _____,til sögunnar varnaráætlunina 

SDI (Strategic Defence Initiative). Strax varð ljóst að menn greindi á um ágæti 
áætlunarinnar en andstæðingar hennar uppnefndu hana gjarnan _____. 

f) Foringi sigurhersins í orrustunni við Boyaca árið 1819 er ein helsta þjóðfrelsishetja 
Rómönsku-Ameríku en hann hét _____. 

g) Læknirinn og vúdú-presturinn Francois Duvalier og Jean Claude (,,Papa Doc” og 
,,Baby Doc”) ríktu á ___, en það ríki spannar vestasta hluta eyjarinnar ____.  

III. (5%) Nefnið höfuðborgir eftirtalinna landa: 
Kúbu, Argentínu, Kólombíu, Jamaica og Mexíkó. 

IV. (15%) Gerið stuttlega grein fyrir 5 af 6 atriðum og setjið í sögulegt samhengi:  
Hesíódos 
Brezhnev-kenningin 
Rigoberta Menchu 
Camp David-samkomulagið 
Yom-Kippur-stríðið 
Endurreisn Karlunganna 
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Hugið að vægi spurninga. Svarið með skipulegum hætti, ígrundið svörin og styðjið mál ykkar 
með dæmum þegar því verður við komið. 
V. (5%) Svarið annað hvort a- eða b-lið: 

a) Oft er talað um ,,vestræna menningu” sem afmarkaða heild sem hafi til að bera 
tiltekin sérkenni sem greini hana frá menningu annarra svæða. Nefnið dæmi um slík 
sérkenni og skýrið með hvaða rökum hugmyndin um þennan menningarlega 
aðskilnað verður rakin til Forn-Grikkja? 
eða 

b) Grikkir til forna höfðu sérstakt dálæti á guðinum Apolloni og upphófu mjög hugsjónir 
og gildi sem honum voru tengd. Hvaða hugmyndir eru öðrum fremur tengdar þeim 
guði, hvernig birtast þær í grískum menningarheimi og hver er skýrasta andstæða 
Apollons í goðheimi Grikkja. 

VI. (5%) Veljið annað hvort a- eða b-lið: 
a) Gerið grein fyrir kjarnaatriðum í kenningum stóumanna. Fjallið einkum um framlag 

þeirra til réttarheimspeki, (þ.e. kenningar um réttindi manna sem raktar eru til þeirra). 
eða 

b) Hver er kjarninn í frummyndakenningu Platóns? Lýsið kenningunni og tengið hana 
öðrum stoðum í heimspeki Platóns (þ.e. lýsið helstu einkennum á heimspeki hans). 

VII. (15%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna: 
a) Brasilía. Segið frá landi og þjóð og leggið sérstaka áherslu á þá þætti sem mótað hafa 

menningu í landinu. 
eða 

b) ,,Stjórnmálaástand undir lok 20. aldar var að mörgu leyti sambærilegt í ýmsum ríkjum 
Rómönsku-Ameríku annars vegar og Austur-Evrópu hins vegar.”  

Fjallið um ofangreinda fullyrðingu. Nefnið og útskýrið a.m.k. tvenn rök henni til stuðnings.  
VIII. (15%) Ritgerð. Mexíkó, land og þjóð. 
Segið m.a. frá mikilvægum áföngum í sögu landsins og hugið sérstaklega að atburðum og 
þátttakendum í stjórnmálum eftir 1876.  
Aukaspurningar. Eftirfarandi spurningar eru aðeins til hækkunar.  
Svarið þeim því þá aðeins að tími gefist til eftir að úrlausn prófs er lokið.  
Í vetur sýndi Þjóðleikhúsið leikrit byggt á frægri rússneskri skáldsögu. 
1. Hvað heitir verkið og hver er höfundur þess? 
2. Hverrar þjóðar var Heitor Villa-Lobos? 
3. Hver er íslensk þýðing enska orðsins epistemology? 
4. Hver er listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík 2002? 
5. Hver er forseti Frakklands. 

Reikningshald, 6. bekkur  
Verkefni I. Skattauppgjör í árslok 2001 (60%) 

EFNAHAGSREIKNINGUR 1. JAN. 2001 
Eignir   Skuldir og eigið fé   
Veltufjármunir:  Skammtímaskuldi

r 
  

Skuldunautar 18.000 Banki  1.500 
Vörubirgðir án vsk 26.000 44.000 Ógr. vsk. 2.500  
  Ógr. vextir 600 
  Ógr. opinber gjöld 1.500 
  Lánardrottnar 19.200 25.300
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Fastafjármunir:  Langtímaskuldir  
Fateign 15.000 Veðlán 8.000 
-afskr. 1.800 13.200 Erlent lán 16.000 24.000
Áhöld 6.000 Eigið fé:  
-afskr. 2.700 3.300 Fyrn. viðskiptakr. 900 
Bifreið 5.000   
-afskr. 2.100 2.900 Endurmat 5.800 
  Höfuðstóll 7.400 14.100
  63.400   63.400
* Ógreidd opinber gjöld skiptast þannig: 
   Ógr. launaskattur 300 
   Ógr. tekju- og eignaskattur 1.200 
Dagbókarfærslur á árinu 
Banki 216.000 206.000
Skuldunautar 58.000 62.000
Vörukaup með 25% vsk. 121.000
Sala vsk. 25% meðtalinn 183.000
Virðisaukaskattur 10.800
Kostnaður með 25% vsk. 14.000
Seld bifreið 1.200
Keypt áhöld 3.500
Laun +launat.gjöld 25.900
Opinber gjöld 1.500
Lánardrottnar 45.000 48.000
Veðlán 2.100 400
Erlent lán 4.200
Umboðslaun 4.000
Vaxtagjöld 2.600
 504.600 504.600
 
Færið skattauppgjör og nýtið allar fyrningaheimildir. Fyrning viðskiptakrafna er 5%, fyrning 
tekjufærslu 40% og fyrning söluhagnaðar 100% 

1. Færið verðbreytingafærslu fyrir árið 2001 en verðlagshækkun var 10% 
2. Vörukaup, kostnaður og sala eru færð með 25% virðisaukaskatti og skal því færa 

nauðsynlegar leiðréttingar. 
3. Vörubirgðir í árslok voru að söluverði kr 59.000 með 60% álagningu og 25% vsk. 
4. Óbókuð er vörusala gegn gjaldfresti fyrir kr. 6.000 með 25% vsk. 
5. Nýta skal heimild um 5% niðurfærslu viðskiptakrafna. 
6. Endurmeta skal fastafjármuni og fyrningar þeirra samkvæmt verðbólgustuðli fyrir árið 

2001 (1.10).  Heimilar fyrningar eru 4% af fasteign og 10% af bifreiðum og 15% af 
áhöldum. (Sjá einnig athugasemd 7 og 8). 

7. Þann 1. júlí voru keypt ný áhöld fyrir kr. 3.500. og voru kaupin bókuð á reikninginn 
keypt áhöld. 

8. Á bifreiðareikningi var í ársbyrjun bókfært verð tveggja bíla AA-111 á kr. 3.000 og 
hefur hann verið afskrifaður þrisvar um 10% í hvert sinn og BB-222 á kr. 2.000 en hann 
hefur verið afskrifaður sex sinnum um 10% í hvert sinn.  Eldri bíllinn BB-222 var seldur 
á árinu fyrir kr. 1.200 og var söluverðið bókað á reikninginn seld bifreið. 

9. Á reikninginn „Laun og launatengd gjöld“ hefur verið færð greiðsla á launatengdum 
gjöldum kr. 1.400. en ógreidd launatengd gjöld í ársbyrjun kr. 300 eru skuldfærð á 
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reikninginn „Opinber gjöld.“ Í árslok eru ógreidd laun kr. 500. Launatengd gjöld eru 8% 
af launum ársins. 

10. Samkvæmt álagningarseðli frá skattinum reyndust tekju- og eignaskattur síðasta árs 
vanreiknaðir um kr. 800 en greiðsla á tekju og eignaskatti var bókuð á reikninginn 
„Opinber gjöld.“ 

11. Erlenda lánið er í Evrum. Það var tekið í lok síðasta árs  á genginu 80. Þann 1. júlí var 
greidd og bókuð afborgun  50 Evrur á genginu 84 ásamt 5% vöxtum p.a. Gengið á 
Evrunni í árslok var 88 og skal lánið fært upp í samræmi við það og jafnframt bóka 
áfallna ógreidda vexti í árslok (reiknið í heilum tugum). 

12. Veðlánið er verðtryggt og ber 6% vexti p.a. en gjalddagi þess var 1. ágúst.  Frá 1. ágúst 
til áramóta hefur vísitalan hækkað úr 252 í 264. Færið verðtryggingu og áfallna vexti frá 
1. ágúst. 

13. Í árslok er ógreiddur kostnaður kr. 400 en birgðir af kostnaðarvörum eru áætlaða kr. 600. 
14. Umboðslaun hafa verið innheimt fyrirfram kr. 500. 
15. Stemmið verkefnið af og áætlið og skuldfærið ógreiddan 30% tekjuskatt og 1% 

eignaskatt. Reiknið í heilum tugum. 

Verkefni II (20%) Sjóðstreymi. 

Eftirfarandi ársreikningar eru úr bókhaldi fyrirtækisins Undraveröld vegna ársins 2001. 
Færið sjóðstreymi inn á meðfylgjandi form. 

Efnhagsreikningur 1. jan. 2001 
Banki  4.000 Ógr. tekju- og 

eignaskattur 
1.250

Skuldunautar 6.000 Ógr. launatengd gjöld 400
Vörur  12.000 Ógr. vsk. 2.000
Fasteign   15.000 Ógr. vextir 250
- afskr.       3.000 12.000 Lánardrottnar 10.000
Áhöld         8.000 Veðlán 7.500
 - afskr.       2000 6.000 Endurmat 6.600
 Höfuðstóll 12.000
 40.000  40.000

 
Efnhagsreikningur 31. des. 2001 

Banki  6.200 Ógr. tekju- og 
eignaskattur 

1.700

Skuldunautar 3.000 Ógr. launatengd gjöld 600
Vörur  15.000 Ógr. vsk. 2.500
Fasteign   16.500 Ógr. vextir 190
- afskr.       3.960 12.540 Lánardrottnar 8.000
Áhöld        4.400    Veðlán 5.500
 - afskr.      1.650 2.750 Endurmat 8.400
Bifreið       4.000 Höfuðstóll 16.000
- afskr.         600 3.400  
 42.890  42.890

 
Rekstrareikningur ársins 2001 

Rekstrartekjur   
 Sala 96.000  
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 Umboðslaun 6.000 102.000 
Rekstrargjöld   
Vörunotkun 60.000  
Laun +launat.gjöld 18.000  
Annar kostn. 15.000  
Afskriftir 1.810 -94.810 

Rekstrarhagn. án fjármagnstekna og gjalda 7.190 
  
Vaxtatekjur 600  
Vaxtagjöld + verðbætur -1.790 -1.190 
  
Tap af seldum áhöldum -300 
  
Áætlaður tekju- og 
eignaskattur 

-1.700 

 Hagn. eftir skatta 4.000 
1.  Á árinu 2001 hækkaði verðlag um 10%.  
2. Helmingur af bókfærðum áhöldum var seldur fyrir kr. 3.000 
3. Keypt var ný bifreið fyrir kr. 4.000 
4. Afborgun af veðskuldinni var kr. 2.600 en verðbætur ársins vegna hennar voru kr. 600. 

Sjóðstreymi: Bein aðferð   Nafn: 
Innstreymi vegna tekna og breytinga á skammtímaeignum: 
Útstreymi vegna gjalda og breytinga á skammtímaskuldum: 

Framlag frá rekstri 
Fjárfestingahreyfingar: 
Fjármögnunarhreyfingar: 

Breyting á handbæru fé 
 
Verkefni III (17%) 
Egill hefur um árabil rekið verslun. Hann ákveður nú að fá Knút félaga sinn með sér í reksturinn 
þann 1. jan. 2001. (Allar tölur eru í heilum þúsundum). 
 
Efnahagsreikningur Egils var sem hér segir þann 31. des. 2000. 
 
 
Efnahagsreikningur 31. des. 2000 

Eignir  Skuldir og eigið fé  
Banki 800 Lánardrottnar 4.000 
Skuldunautar 3.200   
Vörur 2.000 Höfuðst. Egils  6.000 
Áhöld 4.000   
 10.000  10.000 

Í ársbyrjun 2001 lagði Knútur fram sem höfuðstól peninga kr. 1.600 og áhöld sem metin eru á 
kr. 2.000. Þá komu þeir sér saman um að viðskiptavild Egils væri kr. 1.200 áður en Knútur 
kemur til sögunnar. Knútur átti að sjá um reksturinn og fá kr. 2.000 í árslaun fyrir störf sín, Egill 
ætlaði að sjá um fjármál og bókhald og fá fyrir það laun kr. 1.000. Hagnaði eða tapi skal skipt í 
hlutfalli við framlagða höfuðstóla 1. jan. 
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Þegar að uppgjöri kom í lok árs 2001 hafði Egill glatað bókhaldsgögnum og því þarf að byggja 
uppgjörið á eftirfarandi upplýsingum: 
Yfirlit frá banka 
Innborgun frá Knúti 1.600
Greitt vegna vörukaupa 24.000
Innborguð sala 30.000
Greiddur kostnaður 2.400
Greidd laun Knúts 1.600
 
Greidd laun til Knúts samkvæmt bankayfirliti er eina úttekt hans úr rekstrinum. Egill hefur hins 
vegar tekið út af bankareikningi til eigin þarfa en veit ekki hve mikið. Í bankanum voru í árslok 
kr. 2.400 og stafar mismunur af úttekt Egils. 
Samkvæmt upplýsingum frá viðskiptaaðilum þá var skuld við lánardrottna í árslok kr. 5.500 en 
inneign hjá skuldunautum kr. 6.800. Vörubirgðir í árslok voru að kostnaðarverði kr. 3.500. 
Gera skal ráð fyrir 10% afskrift áhalda af bókfærðu verði 1. jan. og einnig skal afskrifa við-
skiptavildina. 
Sýnið færslur á T – reikninga í sambandi við stofnun sameignarfélagsins og uppgjör í árslok 
2001. Hver var meðalálagning fyrirtækisins? 
 

Verkefni IV (3%) 
Fyrirtæki nokkurt varð fyrir því óhappi að vörubirgðir þess brunnu, en þær voru þó tryggðar. 
Ekki hafði verið fært birgðabókhald og þarf fyrirtækið því að byggja bótakröfu sína á eftir-
farandi upplýsingum. Birgðir í upphafi rekstrartímabils voru að kostnaðarverði kr. 1.200 þús. 
Vörukaup tímabilsins voru kr. 7.200 þús. en salan fram að bruna kr. 8.120 þús. Fyrirtækið hefur 
verið með 45% meðalálagningu undanfarin ár. Finndu hið áætlaða kostnaðarverð þeirra birgða 
sem brunnu. 

Rekstrarhagfræði, 5. bekkur, hagfræðideild 

1. (20%) Jafna jaðarkostnaðar er gefin vegna framleiðslu á vörutegund einni: 
J K = 3 m2- 2 5 m + 1 0 0  

A) Ef fyrirtækið starfaði á fullkomnum markaði og mark-
aðsverð væri 800 kr. hvað ætti fyrirtækið að framleiða 
margar einingar til að hámarka hagnað? 

 

B) Hver er hagnaður fyrirtækisins samkvæmt A) 
lið ef gert er ráð fyrir að FK sé 7.000 kr? 

C) Finnið lágmark BEK (magn og krónur). 
 

D) Hvaða eining framleiðslunnar hækkar 
heildarkostnaðinn minnst? 

2. (24%) Hér á eftir fara 12 krossaspurningar og gildir hver spurning 2%. Fyrir rangt svar er 
frádráttur 0,5%. Enginn frádráttur er ef nemandi kýs að sleppa spurningu. 

Nú hafa Sómasamlokur algera yfirburði í framleiðslu á samlokum. Þetta þýðir að: 
 Sómasamlokur hafa líka hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á samlokum. 
 Sómasamlokur geta framleitt samlokur með færri framleiðsluþáttum en aðrir. 
 Sómasamlokur geta ekki hagnast á viðskiptum við önnur matvælafyriræki. 
 Önnur samlokufyriræki geta líka haft algera yfirburði í framleiðslu á samlokum. 
Fyrirtæki selur fisk. Miðað við núverandi magn og verð er verðteygni eftirspurnar = -1. 
Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt?  

 Hægt er að auka tekjur fyrirtækisins með því að lækka verð á fiski. 
 Hægt er að auka tekjur fyrirtækisins með því að hækka verð á fiski. 
 Hagnaður fyrirtækisins er í hámarki í þessu magni. 
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 Heildartekjur fyrirtækisins eru í hámarki í þessu magni. 

Talið er að samband tekna og keypt magns af pylsum fylgi jöfnunni: 300
4
1 2 += mT . Hver 

er tekjuteygnin þegar selt magn eru 20 einingar? 
 2 
 4 
 0,5 
 1,5 

Miðað við sömu tekjuformúlu og hér að ofan, við hvaða magn er 
tekjuteygnin =1? 

 30,41 
 34,64 
 38,52 
 Ekkert af ofantöldu er rétt. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
 Þegar JK er hærri en HEK, er HEK lækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 Þegar JK er minni en HEK er HEK hækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 Þegar HEK er í hámarki, er JK jafn HEK. 
 Þegar HEK er í lágmarki, er JK jafn HEK, þ.e.a.s. ef BK er hvorki stiglækkandi né 
hlutfallslegur.  

Þegar JK er hærri BEK: 
 hlýtur BEK að vera lækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 hlýtur BEK að vera hækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 hlýtur BEK að vera lækkandi eða hækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 hlýtur FEK að vera vaxandi þegar framleiðslan eykst. 

Ef fyrirtæki eykur framleiðslu á vöru sinni þýðir það að... 
 FK lækkar þegar framleiðsan eykst. 
 FEK lækkar þegar framleiðsan eykst. 
 HK lækkar ef BK er stiglækkandi. 
 BEK lækkar ef BK er hlutfallslegur. 

Svarið næstu þremur spurningunum með hliðsjón af teikningunni hér til hliðar. 

Besta staða fyrir neytanda er í punkti: 
 A 
 B 
 C 
 D 

Í punkti B: 
 er öllum tekjum eytt en notagildi er ekki hámarkað. 
 er öllum tekjum eytt og notagildi hámarkað. 
 er notagildi hámarkað án þess að eyða öllum tekjum. 
 ekkert af ofantöldu er rétt. 

Jafntekjulína (tekjuband): 
 mælir heildarupphæð þeirra tveggja vara sem neytandi gæti mögulega neytt. 
 sýnir allar samsetningar tveggja vara sem færir neytandanum jafn mikla ánægju. 
 sýnir allar samsetningar tveggja vara sem neytandi getur keypt að gefnum tilteknum 
tekjum. 

 sýnir fram á neikvætt samband milli verðs á vörum og þess magns sem neytt er. 
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Þegar jafnnotagildisferlar líta út eins og á teikningunni hér til hliðar þá sýna þeir:  
 fullkomnar staðgengilsvörur. 
 fullkomnar stuðningsvörur. 
 staðgengilsvörur að hluta (t.d. epli og appelsínur). 
 heildarnotagildi einstaklings. 

 
Ein eftirtalinna fullyrðinga er röng hvað varðar 
markaðsformið Hin fullkomna samkeppni: 

 Á markaðnum ríkir óheft samkeppni með tilheyrandi auglýsingastríði. 
 Fyrirtækin ráða engu um verð vöru sinnar. 
 Fyrirtækin stunda magnaðlögun. 
 Fyrirtækin þekkja til hlítar framleiðslukostnað og framleiðslutækni hvert hjá öðru. 

3 (6%) Einkaup er eina verslunin í tilteknu bæjarfélagi. Tvíkaup hyggur á samkeppni við 
Einkaup. Einkaup vill ekki samkeppni og veltir því fyrir sér hvort viðbrögð 
verslunarinnar við samkeppni ættu að vera verðstríð. 

Ef Tvíkaup hefur rekstur og verslanirnar hefja verðstríð tapa þær báðar tíu milljónum króna. Ef 
Tvíkaup hefur rekstur og verslanirnar hefja ekki verðstríð hagnast þær báðar um fimm milljónir 
króna. Ef Tvíkaup hefur ekki rekstur getur Einkaup sett upp hátt verð og hagnast um 20 
milljónir króna. 

Settu upp raðleik þar sem gert er ráð fyrir að Tvíkaup leiki fyrst. Gert er ráð fyrir að aðilar 
leiksins hafi upplýsingar um afkomutölur hins miðað við mismunandi niðurstöður leiksins. 
Hver er líkleg niðurstaða leiksins? 

4. (8%) Á hvaða aðgangstakmarkanir mætti benda sem stuðlað geta að mark-aðseinokun, 
þ.e.a.s. að eitt fyrirtæki ráði 100% markaðarins? Hvaða ókostir hafa verið nefndir í 
gagnrýni á einokunarfyrirtæki og bent hefur verið á í bók Ársæls Guðmundsonar 
(gula bókin)? 

5. (12%) Nefndu helstu einkenni tvíkeppnis- og fákeppnismarkaðar. Skýrðu jafnframt með 
texta og teikningu hvernig verðmynduninni er háttað á fákeppnismarkaði. Hvernig 
má það vera að tvö fyrirtæki, sem hafa samskonar eftirspurnarferil en mismunandi 
framleiðslukostnað, framleiða sama magn (m*) til þess að hámarka sinn hagnað 
(sýnið á teikningunni). 

6. (30%) Eðalfiskur er lítið fyrirtæki sem sérhæfir sig í skelfiskafurðum fyrir hótelkeðjur og 
veitingastaði í háum gæðaflokki. Hráefnið, sem stenst kröfur fyrirtækisins, er til í 
takmörkuðu magni og því kappkostar fyrirtækið að hámarka verðmæti vörunnar. 

Á línuritinu hér að neðan má sjá eftirspurnarlínu fyrirtækisins á heimamarkaði. 
Jaðarkostnaður fyrirtækisins er hlutfallslegur upp að 1600 kg framleiðslu og er hann þá 3200 kr. 
á kg. Eftir það fellur jaðarkostnaðurinn nokkuð vel að eftirfarandi formúlu: 

JK=2m  fyrir m>1600 kg. Hámarksframleiðslugeta fyrirtækisins er 4.000 kg. Fasti kostnaður 
fyrirtækisins er 800.000 kr. 
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a) Hver er verðteygni eftirspurnar á verðbilinu 4000 kr. til 4800 kr. (bilteygni)? 

b) Bætið við þeim ferlum inn á línuritið sem nauðsynlegir eru til þess að finna hagkvæmasta 
magn og verð fyrirtækisins ef það selur eingöngu innanlands. Færið niðurstöðuna inn hér að 
neðan. Hver er hagnaður fyrirtækisins? 

c) Á Japansmarkaði er gríðarleg eftirspurn eftir vörum fyrirtækisins. Veitingahúsakeðja þar í 
landi er tilbúin til þess að greiða 6000 kr. fyrir hvert kg. og auk þess allan flutningskostnað 
til Japans (þ.e. salan er FOB). Vill fyrirtækið kaupa allt það magn sem er í boði hjá okkur. 
Hvernig á fyrirtækið nú að haga sölu sinni og framleiðslu til að hámarka hagnað? Reiknið 
hagnað fyrirtækisins. Athugið að hér má nota teikninguna eða stærðfræðilegar útleiðslur til 
að finna svarið. 

d) Önnur japönsk hótelkeðja hefur nú haft samband og hefur boðist til þess að greiða 7000 kr. 
á hvert kg. Ef tilboði þessa fyrirtækis væri tekið í stað fyrra tilboðs hvernig ætti fyrirtækið 
nú að haga sölu- og framleiðslustarfseminni til þess að hámarka hagnað? Sýnið með stærð-
fræðilegum útreikningum, þ.e. ekki nota teikninguna heldur notið nauðsynlegar formúlur til 
lausnar vandamálinu. Athugið ekki verður gefið fyrir þennan lið nema að nákvæmir útreikn-
ingar fylgi. 

Rekstur fyrirtækja I, 5. bekkur, viðskiptadeild 
1. (12%) Skýrið og/eða skilgreinið eftirfarandi hugtök:  

Jaðarnyt 
Framleiðslufall 
Kyrrstöðukostnaður 
Frumkvöðlafyrirtæki 

2. (9%) Gerið grein fyrir og fjallið um eftirfarandi réttarform fyrirtækja / rekstrar. 
Einyrki 
Hlutafélag 
Einkahlutafélag 
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3. (16%) Segið til um hvort eftirfarandi atriði eru sönn (S) eða ósönn (Ó). Hvert atriði gildir 
2%. Ef svar er rangt er frádráttur 1%. Enginn frádráttur er ef sleppt er að svara. 

a) ___ Ef verðvíxlteygni milli tveggja vara er -0,5 þá er um stuðningsvörur að 
ræða. 

b) ___ Ástæðan fyrir því að heildartekjur aukast þegar verð hækkar er að 
hlutfallsleg magnaukning er minni en hlutfallsleg verðlækkun. 

c) ___ Þegar fyrirtæki er verðtaki þarf það ekki að lækka verð til að selja aukið 
magn. 

d) ___ Ef hlutafélag óskar eftir því að fá hlutabréf sín skráð á Aðallista 
Verðbréfaþings Íslands þarf markaðsverð hlutafjár að vera 500 milljónir 
króna að lágmarki. 

e) ___ Almennt er talið æskilegt að veltufjárhlutfall sé ≤ 1 (minna eða jafnt og 
einn). 

f) ___ Hátt V/H hlutfall getur bent til þess að fjárfestar geri ráð fyrir auknum 
hagnaði í náinni framtíð. 

g) ____ Aðalfundur ákveður arðgreiðslur sem hlutfall að markaðsvirði hlutafjár. 
h) ____ Eftirspurn er mælikvarði á það magn af gæðum sem neytendur langar að 

kaupa á ákveðnu verði á tilteknum stað og tíma. 
4. (5%) Myndin hér að neðan sýnir samspil eftirspurnar og einingaferlanna jaðartekjur, 

jaðarkostnaður og meðalkostnaður fyrir fyrirtæki á einokunarmarkaði. Merkið 
einstaka ferla / línur, það er að segja, hvaða ferill / lína táknar eftirspurn, hvaða ferill 
/ lína táknar jaðartekjur og svo framvegis. 

Hvað er hagkvæmast fyrir fyrirtækið að framleiða og selja margar einingar. SVAR: 
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5. (6%) Framleiðandi selur á fullkomnum markaði og er söluverð vörunnar kr. 110 á einingu. 
Þá er HK = 2,5*m2 + 10*m + 500. Þar sem m er framleitt og selt magn. 

a) Reiknið með diffrun hagkvæmasta magnið. Ath. ekki búa til töflu/mynd. 
b) Reiknið hagnað / tap við hagkvæmasta magn. 

6. (6%) Guðrún tók jafngreiðslulán til tíu ára að fjárhæð kr. 8.000.000. Gjalddagar eru 
tvisvar á ári og nafnvextir lánsins eru 10% á ári. Sýnið greiðslurnar sem tengjast 
þessu láni á tveimur fyrstu gjalddögum þess. Skiptið greiðslunum í afborganir og 
vexti. Eftirfarandi formúla gæti reynst ykkur vel! 

 

A  =  (( 1 + r )n * r)  * H    
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 (( 1+ r )n – 
1) 

 

 
7. (8%) Lárus fjárfestir kaupir skuldabréf með vaxtamiðum að nafnvirði kr. 15.000.000. 

Bréfið er til 12 ára og ber 7% ársvexti sem greiddir eru út árlega. 

a) Reiknið kaupverð bréfsins í lok fimmta árs eftir útborgun vaxta, ef 
ávöxtunarkrafan er 8%. Sýnið útreikninga. 

b) Reiknið gengi bréfsins þá. Sýnið útreikninga. 

8. (5%) Gerið grein fyrir afkastalögmálinu í máli og mynd. 

9. (6%) Fyrirtæki framleiðir og selur vörur A og B. Söluverð vöru A hefur lengi verið kr. 
250 á einingu og hafa þá selst 500 einingar á dag. Söluverð vöru B hefur lengi verið 
kr. 100 á einingu og hafa þá selst 1.000 einingar á dag. Nú hækkar verðið á vöru A í 
kr. 280 á einingu og leiddi það til þess að salan á B varð 980 einingar á dag.  

c) Reiknið verðvíxlteygni vöru A og B. Notið bilteygni. 
d) Hver er heildartekjubreyting fyrirtækisins, á dag, vegna verðhækkunarinnar á 

vöru A, ef verðteygni eftirspurnar eftir vöru A er –1,2 og þar af leiðandi seljast 
nú um 436 einingar af vöru A á dag. 

10. (10%) Framkvæmdastjórinn Friðbjörn er að velta fyrir sér að kaupa vél. Til þess að meta 
arðsemi hugsanlegrar fjárfestingar réði hann Hönnu fjármálaráðgjafa. Verður það að 
samkomulagi þeirra á milli að Hanna fái greiddar kr. 250.000 fyrir vinnu sína. 
Eftirfarandi eru niðurstöður Hönnu. 

Ef vélin verður keypt munu  rekstrartekjur fyrirtækisins aukast um 40% á ári frá því sem nú er. 
Breytilegur kostnaður mun aukast í sama hlutfalli en í dag er hann kr. 6.000.000 á ári. Í dag er 
breytilegur kostnaður 60% af rekstrartekjum. Undanfarin ár hefur fastur kostnaður verið kr. 
3.000.000 á ári fyrir utan vexti og afskriftir. Nýja vélin mun samkvæmt áætlunum endast í 4 ár 
og skal afskrifast í samræmi við það. Vélin kostar kr. 5.500.000 og verður tekið lán fyrir henni. 
Árlegir greiddir vextir eru 12% af láninu. Lánið er til 4 ára og skal endurgreitt í lok lánstímans. 
Hrakvirði vélarinnar er kr. 500.000.  

a) Á Friðbjörn að kaupa vélina ef ávöxtunarkrafa hans er 15%? Sýnið útreikninga 
og rökstyðjið svarið út frá þeim. 

b) Í viðbót við framangreindar upplýsingar er nú gert ráð fyrir að nauðsynlegt verði 
að leggja út í viðgerðarkostnað, vegna mikils álags á vélina, að fjárhæð kr. 
250.000 á ári 2. Á Friðbjörn, að teknu tilliti til viðgerðarkostnaðar, að kaupa 
vélina? Sýnið útreikninga og rökstyðjið svarið út frá þeim. 

11. (7%) Fjallið ítarlega um annan eftirfarandi liða: 

a) Einkenni einkasölusamkeppni. 
b) Fimm helstu tegundir skuldabréfa. 

12. (10%) Efnahagsreikningur fyrirtækisins DEF ehf. var eftirfarandi í ársbyrjun 2002. 
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Gerið rekstraráætlun fyrir janúar 2002 á blaðið hér fyrir aftan. 

EIGNIR  SKULDIR OG EIGIÐ FÉ  
Fastafjármunir  Eigið fé   
Vélar 5.000.000  Hlutafé   1.500.000
 -afskr. 2.400.000 2.600.000 Óráðstafað eigið fé  758.000
Fasteign 9.000.000     
 -afskr. 7.000.000 2.000.000 Langtímaskuldir  
   Veðlán  3.200.000
Veltufjármunir  Skammtímaskuldir 
Hráefni (500 ein á 250) 125.000 Vsk (nóv/des. 2001) 850.000
Afurðir (200 ein á 750) 150.000 Gjaldfærðir vextir v. veðláns 192.000
Skuldunautar 845.000    
Banki  780.000    
EIGNIR SAMTALS 6.500.000 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 6.500.000
 
a) Framleiddar verða 2.000 afurðir í janúar og fara tvær einingar af hráefni í hverja fullunna 

afurð. 
b) Hver afurð er seld á kr. 2.241 með virðisaukaskatti og er gert ráð fyrir að 2.100 afurðir 

seljist, þar af 100 út í reikning, þ.e. fást ekki greiddar í janúar. 
c) Keyptar verða það margar einingar af hráefni að í lok janúar verða eftir 400 

hráefniseiningar. Hráefniseiningarnar kosta kr. 260 stykkið og er hráefnið allt staðgreitt. 
d) Annar framleiðslukostnaður í janúar er kr. 1.045.000. 
e) Greidd laun vegna framleiðslunnar í janúar eru kr. 250 á fullunna afurð. 
f) Afskrifa skal vélar um 18% á ári af upphaflegu kaupverði. 
g) Afskrifa skal fasteignina um 6% á ári af upphaflegu kaupverði. 
h) Árlegur sölu- og stjórnunarkostnaður er kr. 6.168.000. 
i) Skuldunautar frá fyrra ári greiða skuldir sínar í janúar.  
j) Veðlánið er með jöfnum afborgunum og ber 12% ársvexti. Lánið er á gjalddaga 1/7 ár hvert. 
k) Fyrirtækið hefur yfirdráttarheimild að fjárhæð kr. 5.000.000. 

Ath. allar fjárhæðir í liðum a–k eru án virðisaukask. nema söluverð á einingu í lið b. 

Rekstur fyrirtækja II, 6. bekkur, viðskiptadeild 
Í prófinu eru 4 verkefni. 
I. 10% Fjárfestingar og greiðsluáætlun (Capbud) fyrir ár 5. 
II. 60% Rekstursreikningur – sjóðsreikningur og efnahagsreikningur 31/12 ár 5. Byggja 

skal á forsendum sem fram koma í efnahagsreikningi 1/1, söluáætlun og 
framleiðsluáætlun fyrir ár 5. 

III. 10% Semja nýja sölu- og framleiðsluáætlun (Söluáætlun2 – Framleiðsluáætlun2) 
með breyttum forsendum sem fram koma í verkefninu. 

IV. 20% Kennitölu og Du point verkefni. 
Samtals 100%. 
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Saga 
1. [10%] Krossar 
1. Eins og glöggt hefur komið í ljós undanfarna mánuði eru Bandaríkjamenn enn í hlutverki 

alheimslögreglu og hafa raunar lengi verið eins og dæmin sanna. Upphaf þess að Banda-
ríkjamenn komu sér í það hlutverk má rekja til:  

 friðkaupastefnunnar á 4. áratug 20. aldar. 
 Kúbudeilunnar. 
 prósentusamningsins. 
 Trumankenningarinnar. 

2. Í þríhyrningsversluninni fólst m.a. verslun með: 
 sykur til Evrópu. 
 vopn til Ameríku. 
 þræla til Evrópu. 
 þræla til Afríku. 

3. „Getur ekki einhver losað mig við þennan vandræðaklerk?“ spurði Hinrik konungur II. 
Nokkrir aðalsmenn tóku orð hans bókstaflega og skunduðu í dómkirkjuna og drápu guðs-
manninn þar sem hann lá á bæn. Þessi óheppni klerkur hét: 

 Filippus fríði. 
 Gregoríus VII. 
 Nikulás I. 
 Tómas Becket. 

4. Þróuninni í ríki nokkru á 19. öld er svo lýst: ,,Annað sérkenni var, að í samanburði við 
Rómönsku-Ameríku og Mið-Austurlönd gegndu útlendingar litlu hlutverki í efnahags-
þróuninni í landinu. Það stafaði að nokkru af því að landið var lengra í burtu frá Evrópu en 
önnur stórríki í sömu heimsálfu. Þá var þar lítið af eftir-sóknarverðum hráefnum og kom 
auðlindaskortur og einangrun því íbúunum vel.“ Hér er örugglega um aðeins eitt ríki að 
ræða:  

 Kína. 
 Japan. 
 Ástralía. 
 Indland. 

5. Eins og Churchill stappaði hann stálinu í þjóð sína á ófriðartímum og hvatti hana áfram í 
baráttu sinni gegn mun öflugari óvini, en sá sem spurt er um var uppi á seinni hluta 4. aldar f. 
Kr. Hér mun vera átt við: 

 Demosþenes. 
 Demókrítos. 
 Períkles. 
 Sókrates. 

6. Í frægri æviminningabók frá fyrri hluta síðustu aldar segir svo: ,,Við töku Austurríkis 1938 
komust Þjóðverjar að bakdyrum landsins en framdyrnar voru á valdi Þjóðverja áður. Sé litið 
á Evrópukortið, eins og það er, síðan Þýskaland innlimaði Austurríki, er landið eins og mjór 
vindill, sem Þýskaland heldur á milli vísifingurs og þumalfingurs eða eins og sykurmoli í 
sykurtöng. Það þarf ekki annað en að herða dálítið á takinu – og landið er komið í sundur í 
miðjunni.“ Hér er um að ræða landið:  

 Ítalíu. 
 Frakkland. 
 Tékkóslóvakíu. 
 Pólland. 
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 Ungverjaland. 
7. Austurríski sálfræðingurinn Sigmund Freud nefnir ást ungra drengja í garð móður eftir 

aðalpersónunni í samnefndu leikriti. Eftir hvaða gríska leikritaskáld er leikritið? 
 Aiskýlos. 
 Aristófanes. 
 Evrípídes. 
 Sófókles. 

8. „Nú hófst barátta byltingarinnar um sálu konungs. Meirihluti þingsins var þess fúsastur að 
taka konung aftur í sátt með þeim skilyrðum, að hann fengi ekki á nýjan leik troðið illsakir 
við þingið. Það vildi hafa hann í hásæti en valdalausan. Konungi var það ekki í hug að afsala 
sér því valdi, sem guð hafði gefið honum og forfeðrum hans, og hann sá sér nú leik á borði 
að nota sér hinar miklu deilur sem risu upp milli þingsins og hersins. Í þrjú ár lék konungur 
þennan leik og að lokum var svo komið, að enginn trúði honum, uns harðlínumenn 
sannfærðust æ betur um það, að öxin og jörðin mundi geyma hann best.“ Hvaða konungur lét 
hér líf sitt? 

 Hinrik 8. 
 Karl I. 
 Lúðvík 16. 
 Nikulás II. 
 Vilhjálmur II. 

9. Í fornöld var þetta ríki nefnt Dakía. Á miðöldum var það stundum kallað Valakía, en í dag 
mæla íbúar landsins ekki á slavneska tungu. Hér hlýtur að vera átt við núverandi: 

 Búlgaríu. 
 Rúmeníu. 
 Tékkland. 
 Úkraínu. 

10. Ensku biskupakirkjunni er best lýst sem: 
 andófi gegn frönskum áhrifum. 
 kirkju undir sterkum kaþólskum áhrifum. 
 kirkju undir sterkum lútherskum áhrifum. 
 málamiðlun milli kaþólskra og mótmælenda. 

2. [20%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi – veljið 8 atriði af 9 

o Douglas McArthur 
o sverðaðall 
o Weimarlýðveldið 
o Thomas Jefferson 
o Vestgotar 
o Waterloo 
o Blóð-María 
o SA-sveitirnar 
o Pax Romana (Rómarfriður) 

3. [10%] Stutt ritgerð – Fornöld  
Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar 
áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt). 
Ummerki og áhrif Grikkja og Rómverja sjást víða í dag. Ræðið þessa fullyrðingu og nefnið 
dæmi máli ykkar til stuðnings. 
4. [10%] Stutt ritgerð – Miðaldir. Veljið á milli A og B 
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Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar 
áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Átökin fyrir botni Miðjarðarhafs hafa verið mikið í fréttum. Múslimar mega muna sinn 
fífil fegurri, þegar ríki þeirra á Arabíuskaga var stórveldi sem lagði undir sig löndin fyrir 
botni Miðjarðarhafs og Norður-Afríku og ógnaði veldi kristinna manna í Evrópu. Lýsið 
útþenslu og stjórnarháttum Arabaríkisins á miðöldum. 

EÐA 

B. Í rás sögunnar hafa risið upp stórveldi eins og Rómaveldi hið forna, sem sagt er að hafi 
átt þrjá arftaka. Veldu einn af þessum arftökum og gerðu rækilega grein fyrir 
honum. 

5. [10%] Stutt ritgerð – Nýöld. Veljið á milli A og B 
Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar 
áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Rekja má upphaf einhverra afdrifaríkustu byltinga sögunnar, aðra á 18. öld en hina 
snemma á 20. öld, til aðgerða kvenna. Hvaða byltingar eru þetta og hvað gerðist í 
kjölfar þessara róttæku aðgerða? 

EÐA 

B. Einveldi og þingræði í Evrópu á 18. öld. 
6. [20%] Stór ritgerð – Veljið á milli A og B 
Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar 
áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Berið saman fyrri og seinni heimsstyrjöldina og áhrif styrjaldanna á söguna.  
  EÐA 

B. Utanríkisstefna og samskipti Sovétríkjanna við önnur lönd á árunum 1938-1953. 
7. [20%] Stór ritgerð – Veljið á milli A og B 
Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar 
áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Fjallið um tengsl landafundanna, iðnbyltingarinnar á 18. öld og heimsvaldastefnunnar á 
19. öld. EÐA 

B. Flestar af þeim stjórnmála- og hugmyndastefnum sem voru mest áberandi á 20. öld komu 
fram á 19. öld. Hverjar tvær þeirra urðu áhrifamestar að ykkar mati? Rökstyðjið valið 
rækilega. 

Sálfræði, 6. bekkur, val 
Í spurningum 26 til og með 30 útskýrið rækilega hugtökin og takið dæmi þar sem það á við. 
Svarið 4 af 5 skilgreiningum. 
 
1. Hvert af eftirtöldu tengist ekki jákvæðum einkennum í geðklofa?  

 1. Betri aðlögun einstaklings fyrir tilkomu 
sjúkdóms   

 2. Ekkert óeðlilegt finnst við rannsóknir á heila   

 3. Meiri vitræn skerðing  

 4. Góð viðbrögð við meðferð   
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 5. Truflað mál   

2. Minninu hefur gjarnan verið skipt í þrjú þrep:  

 1. Skráningu, geymslu og endurheimt   

 2. Endurheimt, ferlun og flokkun   

 3. Flokkun, geymslu og endurheimt  

 4. Skrásetning, vinnsla og ferlun   

 5. Ekkert af ofantöldu á við um stigskiptingu 
minnis   

3. Hver af eftirfarandi röskunum er algengari meðal kvenna en karla?  

 1. Þunglyndi   

 2. Geðklofi   

 3. Vímuefnaneysla 

 4. Barnagirnd   

 5. Sýnihneigð   

4. Samkvæmt J.B. Watson miðar atferlisstefnan að:  

 1. Innskoðun, túlkun og hyggjuviti   

 2. Túlkun á persónulegri reynslu hvers og eins  

 3. Lýsingu, forspá og stjórn á sýnilegri 
hegðun   

 4. Mælingu á greind   

 5. Allt ofangreint er rétt   

5. Hugræn meðferð (cognitive therapy) felst í því að hjálpa skjólstæðingi að:  

 1. Gleyma vandamálum sínum   

 2. Skoða barnæskuna vandlega   

 3. Túlka drauma   

 4. Sætta sig við að dauðinn sé óumflýjanlegur   

 5. Endurskoða neikvæðar túlkanir (negative 
interpretations)   

6. Hvað eru svefnstigin mörg?  

 1. 3   

 2. 5  

 3. 7  

 4. 9   

 5. 11 
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7. Anna er í undarlegum stellingum og hefur verið í þeim í sex klukkustundir. Anna sýnir 
einkenni um:  

 1. Ofsóknargeðklofa  

 2. Geðklofahreytur   

 3. Ósundurgreindan geðklofa   

 4. Stjarfageðklofa   

 5. Ekkert að ofangreindu á við um einkenni 
Önnu.   

8. Hvaða einkenni koma oft fram í tengslum við alvarlegt þunglyndi?  

 1. Brjálæðisköst   

 2. Samhengislaust tal (incoherent speech)   

 3. Ofskynjanir (hallucinations) og Ranghugmyndir 
(delusions)   

 4. Óviðeigandi tilfinningar (incongruent affect)   

 5. Illmennska   

9. Tilgátur eru um að geðklofi tengist of miklu magni hvaða taugaboðefnis?  

 1. serótóníns   

 2. adrenalíns   

 3. Acetylcholín
s  

 4. Dópamíns  

 5. Litíums  

10. Í klassískri skilyrðingu verður slokknun þegar:  

 1. Skilyrta áreitinu er sleppt   

 2. Einungis er styrkt endrum og 
eins   

 3. Óskilyrta áreitinu er sleppt   

 4. Slökkt er á rannsóknartækjunum  

 5. Sístyrkingu er komið á  

11. Hvað eru margir ásar/flokkar í DSM-flokkunnarkerfinu?  

 1. 3  

 2. 5   

 3. 7  

 4. 9   

 5. 10 
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12. Það sem Schneider nefndi fyrsta stigs einkenni (first rank symptoms) myndum við í dag 
nefna  

 1. Annars stigs einkenni (second rank symptoms)   

 2. Jákvæð einkenni (positive symptoms)   

 3. Geðklofalíka persónuleikaröskun (schizoid personality 
disorder)   

 4. Ósundurgreind (undifferentiated symptoms)   

 5. Hugbrigðaröskun (conversion disorder  

13. Hverjar eru líkurnar á geðklofa í almennu þýði?  

 1. 43% 

 2. 1%   

 3. 9%   

 4. 10% 

 5. 4%   

14. Hvað af eftirfarandi eru neikvæð einkenni (negative symptoms) geðklofa?  

 1. Ranghugmyndir (delusions)   

 2. Flatneskja í tilfinningum (flat affect)   

 3. Ruglingslegt tal (disorganizeed speech)   

 4. Ofskynjanir (hallucinations)   

 5. Ekkert af ofantöldu á við um neikvæð einkenni 
geðklofa   

15. María er hrædd við að fara út af heimili sínu. Hún óttast mjög að ef hún geri það, þá muni 
eitthvað hræðilegt henda hana. Hún uppfyllir viðmið um:  

 1. Einfalda fælni (specific phobia)   

 2. Félagsfælni (social phobia)   

 3. Innilokunarfælni 
(claustrophobia)   

 4. Víðáttufælni (agoraphobia)   

 5. Hræðslufælni   

16. Á hvaða ási DSM-IV eru persónuleikaraskanir (personality disorders)og 
þroskahömlun/þroskahefting (mental retardation)?  

 1. I   

 2. II   

 3. III  

 4. IV  

 5. V   
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17. Hvert af eftirtöldu fellur ekki undir greiningarviðmið fyrir lystarstol?  

 1. Brengluð líkamsímynd   

 2. Tíðarstopp  

 3. Jákvæðar hugsanir   

 4. Kreddur varðandi mat   

 5. Óeðlileg hræðsla við 
offitu  

18. Heilabylgjurnar heita:  

 1. alpha, beta, seta, delta  

 2. alpha, beta, theta, 
delta   

 3. alpha, beta, theta, leta  

 4. alpha, beta, meta, leta   

 5. alpha, beta, meta, 
theta   

19. Kenningin gerir ráð fyrir að í vitundinni takist á sálræn öfl sem hafi áhrif á athafnir okkar en 
séu að mestu dulvituð:  

 1. Gestalt   

 2. Hugfræði   

 3. Sálgreining   

 4. Taugasálfræði  

 5. Mannúðarsálfræð
i   

20. Hvað af eftirfarandi sem tengist svefni er algengur fylgifiskur þunglyndis?  

 1. Meiri djúpsvefn  

 2. Tíðari martraðir   

 3. Minna slitróttur svefn  

 4. REM svefn hefst fyrr   

 5. Ekkert af ofantöldu er fylgifiskur 
þunglyndis.  

21. Sálfræði er sú fræðigrein sem fæst við:  

 1. Spádóma   

 2. Atferli og hugsun mannsins  

 3. Skýringar á hegðun dýra   

 4. Greiningu á væntingum fólks 

 5. Allt milli himins og jarðar   
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22. Hvers vegna er raflostsmeðferð stundum notuð í stað lyfjameðferðar við meðhöndlun 
alvarlegs þunglyndis?  

 1. Hún hefur færri aukaverkanir   

 2. Hún er ódýrari   

 3. Árangur er skjótari   

 4. Það eru sterkari fræðileg rök fyrir 
því   

 5. Hún er þægilegri  

23. Áhættuþáttur (a risk factor) er einkenni sem:  

 1. Dregur úr líkindum þess að geðsjúkdómur komi fram  

 2. Leiðir til áhættuhegðunar   

 3. Er fylgikvilli geðsjúkdóma   

 4. Eykur líkur á að sjúkdómur komi fram   

 5. Eykur líkur á hamingjusömu lífi   

24. Hve lengi verður kvíði og áhyggjur (worry) að hafa staðið yfir svo að almenn kvíðaröskun 
sé greind?  

 1. Í viku   

 2. Í mánuð   

 3. Í 6 mánuði  

 4. Í ár   

 5. Í 3 ár   

25. Líkurnar á því að fá geðklofa ef annað foreldra er með geðklofa eru?  

 1. 3%  

 2. 43% 

 3. 5%   

 4. 15% 

 5. 10% 

 
26. Ásar DSM-IV flokkunarkerfisins 
27. EEG heilalínurit 
28. Einkenni þunglyndis 
29. Flemtursröskun 
30. Almenn kvíðaröskun 
 
31. Veljið að svara öðrum af eftirfarandi ritgerðarverkefnum: 1) Fjallið nákvæmlega um helstu 
einkenni geðklofa, hvers vegna fólk fær geðklofa, lýsið jafnframt undirflokkum geðklofa. Hver 
er þróun sjúkdómsins? 2) Fjallið nákvæmlega um notkun hugrænnar meðferðar við 
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sálfræðilegum kvillum og komið með dæmi hvernig hugræn meðferð gagnast sem meðferðartól 
við sálrænni röskun.  

Spænska, 6. bekkur, máladeild 
Preguntas generales. 
I. Responde y completa en español. Svarið á spænsku með heilli setningu. 3%. 
1. ¿Te ha gustado estar en Versló? ¿Por qué? 
2. ¿Qué harás en tus próximas vacaciones? 
3. ¿Te gustaría ir a México? ¿Por qué? 

Gramática. 
I. Completa estos diálogos con la forma correcta de los siguientes verbos, 2%. 
 Ljúkið eftirfarandi samtölum með viðeigandi sögn í réttri mynd.  

ir  venir  traer  llevar 
1. -¿Qué pasa?¿Por qué no ____________ Mario? 
 -No lo sé, lo estamos esperando. Espero que esté bien. 
2. -Ayer todos ______ a la fiesta, pero a mí no me invitaron. 
 -¡Qué pena! 
3. -¿Podrías______le el paquete a José su casa? Es que él no podrá venir hoy. 

Sí, claro, ahora mismo. 
4. -Cuando vengas a visitarme, ______ a tu hermano contigo, él es muy guapo. 
 -¡Sí, por supuesto, amiga! 
II. Escribe las siguientes oraciones en pluscuamperfecto, 2%. 

Breytið setningunum í þáliðna tíð (þlt.). 

 Ejemplo: Yo hago mis tareas. Yo había hecho mis tareas.  
1. Nosotros trabajamos mucho. 
2. Ustedes vuelven a México. 
3. Tú te despiertas a las 10:00 hrs. 
4. José María nos dice la verdad. 
III. Escribe los verbos en pretérito indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto. 8%. 

Setjið eftirfarandi sagnir í þátíðir (þt.) og þáliðna tíð (þlt.) eftir því sem við á. 
1. Patricia fue a Salamanca y me dijo que nunca (ver) _____ una ciudad tan cultural y tan 

interesante. 
2. Ayer fuimos a visitar a Raquel, pero cuando llegamos a su casa ella ya (irse) __. 
3. (Ser) ______ las doce de la noche cuando Macarena (empezar) ____a bailar. 
4. (Estar) _____ lloviendo mucho cuando Monica (llegar) ___ a su casa. 
5. Nosotros (ir) ________ a salir de vacaciones, pero no (poder) _____ porque no habíamos 

hecho las reservaciones. 
6. Cuando salía del banco, yo (ver) ______ al ladrón que (correr) ____rápidamente hacia la 

puerta. 
7. El domingo por la noche cuando el ladrón (entrar) ___________________ al apartamento 

de Lola, se dio cuenta de que todo estaba muy tranquilo, no (haber) _____ nadie. 
8. Cuando mi abuelos (morir) _______ yo (tener) ______ 8 años. 
IV. Rellena con las siguientes preposiciones, 3% Ljúkið með réttri forsetningu.  
 

 
 
 

1. Los bancos en Islandia están abiertos_______ las 16:00 hrs. 

desde  a  en  por  para  hasta 
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2. ¿ ________ cómo está el euro hoy? 
3. Yo estudio español __________________ hace tres años. 
4. Todos dicen que “El País” es el periódico más vendido _______ España. 
5. _______ ser buenos  estudiantes tendremos que estudiar mucho. 
6. Muchas gracias ________ ayudarme a estudiar. 

V. Cambia las siguientes oraciones al futuro. Breytið eftirfarandi setningum í framtí., 1.5%. 

Ejemplo: Yo salgo a las ocho.   Saldré a las ocho. 
1. Estoy a las ocho para hablar contigo. 
2. Nosotros tenemos que decir la verdad. 
3. Vosotros hacéis vuestros deberes a tiempo. 
VI. Escribe los siguientes verbos en condicional. Setjið sagnirnar í skildagatíð. 1.5%. 

Ejemplo: El bebé (dormir) dormiría mucho más tiempo. 
1. ¿(Querer, usted) _________ traerme un vaso de agua, por favor? 
2. Con cinco millones de coronas mis padres (comprar) ________ una casa nueva. 
3. ¿(Poder, tú) ____ ayudarme a  limpiar mi apartamento? 
VII. Cambia las siguientes preguntas y oraciones al estilo indirecto. Breytið í óbeina ræðu. 8%. 

Ejemplo: Alicia: “Voy a jugar”   Alicia dice que va a jugar.  
1. El niño: “La sopa de mi mamá no me gusta. Prefiero las hamburguesas.” 
2. El profesor: “¿Habéis hecho los ejercicios de gramática? Tenéis que entregarlos hoy.” 
3. Ana:  “Luisa hablará conmigo por teléfono y decidiremos cuando nos encontraremos.“ 
4. Paula y Lola: “No estaremos en casa. Vamos a ir de compras y visitaremos a nuestros 

padres“.  
VIII. Responde las preguntas usando pronombres objeto directo e indirecto. 3%. 
 Svarið spurningunum og notið andlagsfornöfn. 
 Ejemplo: ¿Trajiste a tu padre los regalos? Sí se los traje. 
1. ¿Compraste el vestido rojo para Alicia? 
2. ¿Puedo cortarme el pelo mañana? 
3. ¿Le regalarás flores a tu novia?  

IX. Escribe los siguientes verbos en imperativo negativo. Breytið í neikv. boðhátt. 3%. 
 Ejemplo: Trabajar/tú  No trabajes. 

      imperativo negativo 
Lavarse / usted   ____________________ 
Buscar / usted    ____________________ 
Conducir / ustedes   ____________________ 
Cruzar / usted    ____________________ 
Oir / vosotros    ____________________ 
Vestirse / tú    ____________________ 

X. Escribe los verbos en presente del subjuntivo. Setjið sagnirnar í viðth. nt. 4%. 
1. No creo que este libro (ser-él) ____________ tan interesante como dices. 
2. ¡Ojalá  (ir-vosotros ) ___________________ a España este año! 
3. Siento mucho que no (poder-tú) ___________ venir esta noche. 
4. El chico quiere que (haber) _______________ mucha gente en la fiesta. 
5. Me parece increíble que no (traer-vosotros ) _________ los libros a la escuela. 
6. Quiero que Mario y Carla (pagar-ellos) __________ la cuenta. 
7. Yo necesito que (decir-usted ) _________________ la verdad. 
8. Sus padres quieren que Alicia (estudiar-ella) ________ griego. 
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XI. Escribe 4 oraciones con las siguientes expresiones usando indicativo o subjuntivo según el 
caso:  

Búið til 4 setningar með eftirfarandi orðum og orðasamböndum. Notið framsöguhátt eða 
viðtengingarhátt eftir því sem við á. 4%. 

Posiblemente 
Puede que  
A ver si 
Quizá 

XII. Rellena con las palabras del recuadro. Cada palabra sólo se usa una vez y no hay que 
cambiarla.  

Fyllið í eyðurnar. Athugið vel að hvert orð á einungis að nota einu sinni og þeim þarf ekki að 
breyta á neinn hátt. 4%. 

 

 
1. Hoy no he visto _______________ Monica, mañana la veré. 
2. A tí te gusta esquiar, ir de copas y  tomar el sol,  pero a _______ no. 
3. Ellos son los __________ estudiantes que ha habido en la escuela. 
4. Al profesor ____________ parecieron muy interesantes estos libros. 
5.  Me parece que a __________novia le regalaré un ramo de rosas. 
6. El indio le dijo que mañana llovería. Y entonces el joven explorador le preguntó _. 
7. No vine a verte ________ no tenía tiempo. 
 8. Cuando el profesor llegó, nosotros habíamos terminado ___ leer el libro . 
COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
I.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO. LESIÐ EFTIRFARANDI TEXTA. 

FIN DE SEMANA EN LA PLAYA. 
Teresa está en casa, nerviosa. Está esperando la llamada de Enrique, un chico que ha conocido 
hace unos días en una discoteca. Él tenía que llamar el viernes después del trabajo, a eso de las 
ocho, pero ya son las diez y aún no ha llamado. 
-No sé que hacer –le dice a su amiga Ana- . Pensábamos ir a la playa este fin de semana. Él 
tiene un pequeño apartamento. 
-¿Tiene coche? –pregunta Ana. 
-No, pero mi padre me deja el Toyota-contesta Teresa. 
-¿Por qué no le llamas tú? 
-No, tiene que llamar él. Si no llama es que no quiere verme y no tiene  interés en mí. Es un 
chico muy guapo y todas las chicas quieren estar con él –dice Teresa. 
-Bah, no, no lo creo. 
-Es verdad – afirma Teresa- Tú no lo conoces. Es guapísimo. No entiendo por qué quiere salir 
conmigo. Bueno, sí que lo entiendo, porque si no me llama, es que no tiene interés. ¡Qué mala 
suerte! 
-Yo creo que él tiene interés. Bueno, bueno, deja de pensar en él. Mañana vamos a la playa tú y 
yo. Podemos ir con Antonio y su hermano. Ya los conoces. Antonio tiene coche. Yo lo llamo. 
El sábado por la mañana Enrique aún no ha llamado. Ana y sus amigos pasan a recoger a Teresa 
por  su casa muy temprano. Pasan juntos el fin de semana en un pequeño pueblo de la costa, y el 
domingo por la noche regresan a la ciudad. 
Cuando llega a su casa, Teresa escucha los mensajes en el contestador: 
«Piiip. Hola, Teresa. Perdona, pero ayer no te pude llamar. Es que tenía mucho trabajo. Ahora 
son las nueve del sábado. Ya   estoy preparado para ir a la playa. Si tu padre te deja el coche, 
puedes pasar por mi casa a las 10. Si tienes problemas, me llamas.» 

mí porque  a mejores le de mi  por qué
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«Piiip. Hola, Teresa. Soy yo otra vez. Son las 11. ¿Qué pasa? Supongo que has ido al 
supermercado a comprar la comida. ¿Me puedes llamar, por favor? ¿Puedes pasar por mi casa a 
eso de las 12? Chao.» 
«Piiip. Teresa. Soy Enrique. ¿Te acuerdas de mí? Te he llamado dos veces. Son las tres de la 
tarde.  Yo llevo toda la comida y el vino. Te espero. » 
«Piiip.Teresa, soy Enrique. Son las cinco de la tarde. si quieres, aún podemos ir a la playa. 
Además, ahora tengo el coche de mi hermano. Puedo pasar por tu casa. ¿Me puedes llamar para 
quedar?» 
«Piiip. Hola, Teresa. Soy Enrique otra vez. Estoy solo y tengo muchas ganas de estar contigo. Si 
no quieres ir a la playa, podemos ir a cenar a algún restaurante. Yo te invito. Espero tu 
llamada.» 
Responde las siquientes preguntas en islandés. Svarið spurningunum á íslensku. 6%. 
1. ¿Qué le pasa a Teresa, cuál es su problema? 
2. ¿Qué piensa Ana sobre el problema de su amiga y qué le propone a Teresa? 
3. ¿Qué hicieron las dos amigas el fin de semana? 
4. ¿Cuándo llamó Enrique a Teresa, cuantas veces la llamó y por qué? 
II. Completa cada línea escribiendo oraciones con imperativo positivo y negativo. 

Ljúkið hverri línu með heilli setningu í neikvæðum og jákvæðum boðhætti. 4%.  
Ejemplo: Si estás sola, no te quedes en casa y sal a divertirte. 

1. Si eres un maniroto 
2. Si quieres ser un buen estudiante en Versló  
3. Si estás como una foca 
4. Si quieres ser una “chica formal” 

III. ¿Qué dirías en las siguientes situaciones? Escribe oraciones en subjuntivo con expresiones 
de deseo, indiferencia o probabilidad. 
Hvað myndir þú segja við eftirfarandi aðstæður. Notið í setningunum/viðbrögðunum 
viðtengingarhátt með tjáningu sem merkir ósk, líkindi eða afskiptaleysi. 4%. 

Ejemplo: “Mañana tengo mi examen de español. 

   ¡Qué tengas suerte y qué te salga bien! 

1. ¿Dónde quieres ir el próximo fin de semana? ¿A Sevilla o a Málaga? 
2. La película empieza dentro de cinco minutos y José María no ha llegado todavía. 
3. No sé que me pasa, por las noches no puedo dormir. 
4. Felipe llega a su casa y encuentra un regalo sobre su cama. 
IV. Traduce al islandés las siguientes oraciones. Þýðið setningarnar á íslensku. 4%. 

Juan es un bocazas. 
Estoy de un humor de perros. 
Echa un vistazo al periódico. 
Llovió mucho y nos pusimos como una sopa. 

Composición. 15 %. 
Lee la siguiente carta de Javier. Lesið bréfið frá Javier. 

Querida/o.....: 
Espero que te vaya todo bien. Yo no he tenido mucha suerte últimamente: para empezar, he 
estado en cama enfermo durante una semana; he perdido mi coche y además, mi jefe me llamó 
porque tenía mucho trabajo extra para mí. ¡Vaya semana!  ¿Y tú, qué tal? Ojalá puedas venir a 
pasar unos días con nosotros en tus vacaciones. ¿Qué planes tienes? Yo creo que no podré 
salir de vacaciones este verano; me quedaré en casa. Escríbeme y díme si vendrás a verme. 
Hasta muy pronto. 
Javier. 
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Contesta la carta de Javier. Escríbele. Svarið bréfinu frá Javier. 
Nauðsynlegt er að nota sem mest af því efni sem farið hefur verið yfir. 

Spænska, 6. bekkur, val 
Lesskilningur. 
I. 6% Lesið eftirfarandi texta. 
En España normalmente el desayuno es muy ligero. Los españoles desayunan entre las siete y 
las ocho y media de la mañana y toman un café con leche y unas tostadas, algún bollo o 
galletas. A media mañana, entre las diez y media y las once y media, comen un bocadillo o algo 
ligero (létt). Los españoles comen entre las dos y las tres y media; es la comida más importante 
del día. Comen un primer plato, a base de verduras, arroz… y un segundo plato que puede ser 
carne, pescado o pollo. Generalmente con la comida beben vino. También toman postre: fruta o 
algún dulce y algunos beben después café. 
La cena es entre las nueve y las diez de la noche. Ellos toman algo ligero como sopa, verdura, 
huevos, queso, fruta... 
Hay algunas personas que toman una pequeña merienda por la tarde, entre las cinco y las seis. A 
esa hora comen un trozo de tarta o pastel o un bocadillo pequeño, fruta, o toman un vaso de 
leche con galletas. 
II. Skrifið á íslensku hvort eftirfarandi setningar eru réttar eða rangar og útskýrið af 

hverju. 
1. La comida más importante del día en España es el desayuno. 
2. Los españoles comen mucho en todas las comidas. 
3. Siempre hay café y vino en la comida, en la cena y en el desayuno. 
4. En la comida la gente come unicamente sopa y arroz. 
Gramática. 
I. 5% Skrifið eftirfarandi sagnir á spænsku. 

1. Nosotros (erum) _______ aquí en Cancún para aprender español. 
2. Su hijo (er með) _________________________ los ojos grandes y verdes. 
3. Tú no (er með) _________________________ un reloj. 
4. (Það eru) _________________________ muchos estudiantes en Versló. 
5. Margarita y yo (erum)_________________________ 22 años. 

II. 4% Skrifið tölurnar með bókstöfum. 
a) 8.432 
b) 5.580 
c) 114.767 
d) 100.008 

III. 4% Skrifið eftirfarandi setningar í fleirtölu. 
1. El estudiante es inteligente. 
2. La luz es gris. 
3. Un árbol verde. 
4. Ese bar es español. 

IV. 2% Fyllið í eyðurnar. (Ath. Tvö orð ganga af). 

Dónde A qué Cómo  Cuál  Qué  Cuántos 

1. ¿_________________________os llamáis? 
2. ¿_________________________habitantes tiene Paris? 
3. ¿_________________________está tu apartamento? 
4. ¿_________________________se dedica tu padre? 
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V. 3% Fyllið í eyðurnar (Ath. getur verið forsetning, greinir eða bæði. Má nota oftar en 
einu sinni). 

a en de  por el los la las 
1. Las chicas van a clases __________ francés dos días _______ semana. 
2. Dinamarca está lejos _______________ Islandia. 
3. ¿A dónde vas después _______________ escuela? 
4. Vamos _______________ cafetería “List” que está ______ centro. 
VI. 5% Beygið sagnirnar í samræmi við persónufornöfnin. 
tener (ustedes) _____ hablar  (vosotros)_______ 
ser (vosotros) _____escribir  (vosotros)________ 
estar (yo)  _____ abrir  (ellos)___________ 
beber (vosotros) _____ leer  (tú)______________ 
empezar(tú)  _____ hacer  (yo)______________ 
VII. 12% Veljið rétta sögn og setjið í nútíð í eyðurnar. 

levantarse estudiar empezar hacer  doler  volver 
leer querer  cerrar  comprender  estar  venir 

1. Vosotros_____________________________ muy temprano. 
2. Los chicos____________________________ su trabajo a las 9:00 hrs. 
3. Nosotros______________________________ a mi casa siempre a las 15:00 hrs. 
4. Ellas no_______________________________ nunca. 
5. Pétur_________________________________ los libros en francés. 
6. Ellos_________________________________ a la fiesta de Ana esta noche. 
7. Su padre______________________________ jubilado ahora. 
8. Las chicas no__________________________ islandés. 
9. Los bancos____________________________ todos los sábados. 
10. Luis Enrique no va a la escuela porque______ los brazos.  
11. ¿_____________________________________ una pastilla? 
12. ¿Qué__________________________________ tus hermanos? 
VIII. 5% Strikið undir rétta lausn. 
1. Ellos son Teresa y Angel y éste es   nuestros,  su,  sus,  hijo. 
2 Ana, Lola y Petra son chicas muy modernas, cariñosas y  alegre, alegres,  alegras. 
3. ¿Usted     llamas,   se llama,  llama   ?  
4. Tú,   tu,   nuestro    profesora es española. 
5. Me,   yo,   le     dedico a estudiar y a trabajar . 
6. El,   la,   él     calle Lope de Vega es muy grande. 
7. Ese coche es negro. Pero      ese,   este,    aquél,        es blanco . 
8. ¿Adónde vas después      de,   del,   de el     colegio? 
9. Carmen Rúiz  trabaja   a,   en,   de   la escuela . 
10. Margrét   tiene,   está,   es    nerviosa porque tiene un examen. 
IX. 4% Skrifið með bókstöfum hvað klukkan er: 
1:15 3:45 
5:55 12:35 
Vocabulario. 
I. 6% Fyllið út með upplýsingum um ykkur sjálf (notið setningar). 

   Dæmi:  Nombre: Yo me llamo 
País:  _________________  Edad: _________ 
Estado civil: _________________  Profesión: _________ 
Lenguas: 
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Descripción física: 
Carácter: 
II. 8% Lýsið á spænsku staðsetningu eftirtalinna hluta á myndunum. 
patatas leche  
vino yogur 
lámpara sofá  
libros cuadros 

 

 
III. 5% Strikið undir í hverri línur við það orð sem passar ekki. 

1. cuello  hombre espalda pierna  hombro  
2. tos  resfriado dolor  naranja  estrés 
3. feo  simpático sociable grande  sobrino 
4. alemán  inglés  egipcio  joven  japonés 
5. amarillo pan rosa negro  blanco  verde 
6. interior  debajo  antiguo bonito  pequeño 
7. calle  paseo  interior  ciudad  avenida 
8. estufa  ducha  televisión bolso  armario 
9. camarero dependiente  familia  periodista  estudiante 
10. lunes  nunca  miércoles martes  sábado  

IV. 5% Þýðið eftirfarandi orð yfir á spænsku. 
1. José Arcadio tine un (bróðir) _________________que se llama Aureliano. 
2. Amaranta es la (dótturdóttir)________________de José Arcadio y Úrsula. 
3. Arcadio y Aureliano José son los (foreldrar)____________de José María. 
4. Amaranta no tiene (unnusti)_________________. 
5. Aureliano José es el ( móðurbróðir)_________de Arcadio. 

VI. 5% Tengið saman, setningarnar sem eiga saman. 
0. ¡Hola!    _____ Yo también, excepto los sábados 
1. Me duelen mucho las muelas. _____ Bueno. ¿Quieres leer? 
2. Tengo estrés y no puedo dormir. _____ Pués, yo descanso. 
3. ¿Quieres un vaso de vino blanco? _____ Sí, tengo la gripe. 
4. ¡Qué preocupada estoy!  _____ No, voy a ver la televisión. 
5. ¡Oye! ¿Estás enfermo?  _____ ¿Y por qué  no trabajas menos? 
6. ¡Tengo 38 ° de fiebre!   _____ No, gracias es que no bebo 
7. ¡Quiero comer algo!   _____ ¿Quieres una pastilla? 
8. No tengo nada de sueño.  _____ ¿Y por qué  no te vas a la cama? 
9. Todos los domingos salgo.  _____ ¡Oh! El señor tiene hambre. 
10. ¿Quieres pasear esta tarde?  _____ ¿Sí? Pués yo no. 
11. Siempre cenamos en casa.  __0 ¡Hola! ¡Buenos días! 

VII. 5% Skrifið um Ísland. (Minnst 5 línur). 
VIII. 4% Skrifið á spænsku viðeigandi setningar um það sem beðið er. 

Dæmi: Þegar spurt er til nafns á spænsku: 
¿Cuál es tu nombre?__________ 

1. Þegar spurt er um líðan á spænsku: 
2. Hvernig er beðið um að tala hærra? 
3. Hvernig er sagt, en hvað mér er kalt! 
4. Hvernig er sagt á spænsku, ég er hræddur. 



 213

IX. 12% Composición. Semjið ritgerð út frá myndinni.  
Nauðsynlegt er að nota sem mest af því námsefni sem farið hefur verið yfir (nafn, útlit, 
persónueinkenni, heimilisfang, þjóðerni, fjölskylda, daglegar athafnir, lýsing á aðstæðum, 
o.s.frv.) 

 

Stjórnmálafræði, 6. bekkur, val 
1. Fjölvalsspurningar. Settu (X) við besta kostinn: (45% - 45%) 
a) Í umfjöllun Finns Torfa Stefánssonar á miðjum áttunda áratugnum um „hina nýju stétt“ er lögð áhersla 

á að: 
(  ) embættismenn hafi öðlast sterk völd á kostnað Alþingis 
(  ) þessi stétt væri eingöngu skipuð fjármagnseigendum 
(  ) lýðræðisþróun sé í hröðum vexti 
(  ) valdajafnvægi sé á milli helstu hópa samfélagsins 
(  ) kostir eitt og tvö eiga báðir við 
b) Einn þessara manna var áhrifamikill boðberi umbótasinnaðrar jafnaðarstefnu: 
(  ) Edmund Burke  
(  ) Eduard Bernstein 
(  ) John Lock 
(  ) Karl Marx 
(  ) Vladimir Lenin 
c) Dæmigerð stjórmálaleg viðhorf vinstrisinnaðra manna birtast m.a. í: 
(  ) að ríkið styrki atvinnulífið með aðgerðum sem feli í sér tilfærslu fjármagns frá almenningi til 

fyrirtækja  
(  ) að úr stríðshættu verði best dregið með því að vinna almennt gegn ójöfnuði, fátækt, o.s.frv. 
(  ) hugmyndinni um lífhald hinna hæfustu 
(  ) áherslu á uppbyggingu í varnarmálum til að draga úr hættu á ófriði 
(  ) kostir 2 og 3 eiga við 
d) Þátttökukenningin: 
(  ) er sammála kjarnræðissinnum og margræðissinnum um orsakir fámennisstjórna 
(  ) leggur áherslu á að skoða verði stjórnmálin í víðtækari skilningi en jafnan er annars gert 
(  ) útilokar að lýðræði geti dafnað í raun og veru 
(  ) kostir eitt og tvö eiga báðir við 
(  ) allt ofangreint á við 
e) Þrír áhrifamiklir mótendur margræðishyggju voru: 
(  ) Dahl, Lipset og Sartori  
(  ) Dahl, Mills og Mosca 
(  ) Marx, Mosca og Pareto 
(  ) Michells, Mills og Sartori 
(  ) Dahl, Mills og Sartori 
f) Viðreisnarstjórnin samanstóð af: 
(  ) Alþýðubandalagi, Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokki 
(  ) Alþýðubandalagi, Framsóknarflokki og Samtökum frjálslyndra og vinstri manna 
(  ) Alþýðuflokki, Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki 
(  ) Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokki  
(  ) Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki 
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g) Lagafrumvörp: 
(  ) fara í gegnum 3 umræður og má einungis skjóta einu sinni til nefndar  
(  ) fara í gegnum 2 umræður og 1 samþykkt án umræðu og mega fara til nefnda á milli umræðna 
(  ) fara í gegnum 3 umræður og má skjóta til nefnda á milli þeirra allra 
(  ) fara í gegnum 3 nefndir og er skotið til umræðu þeirra á milli 
(  ) fara í gegnum 2 umræður og 1 umræðu utan dagskrár 
h) Kjördæmabreytingin 1959: 
(  ) dró mikið úr styrkleika Framsóknarflokks á þingi eins og kjördæmabreytingar hafa alltaf gert 
(  ) fól í sér skiptingu landsins í átta stór kjördæmi með hlutfallskosningu 
(  ) færði Sjálfstæðisflokknum afgerandi forystu í íslenskum stjórnmálum sem hann hafði ekki haft fyrr 
(  ) allt ofangreint á við 
(  ) kostir eitt og tvö eiga báðir við 
i) Ef borinn er saman valdatími vinstri og hægri stjórna á eftirstríðsárunum, þá hafa: 
(  ) hægri stjórnir setið í að minnsta kosti fjórum sinnum lengri tíma en vinstri stjórnir 
(  ) hægri stjórnir setið í um helmingi lengri tíma en vinstri stjórnir 
(  ) slíkar stjórnir setið nokkurn veginn jafn lengi hvorar um sig 
(  ) vinstri stjórnir oftar verið við völd 
(  ) vinstri stjórnir setið í um helmingi lengri tíma en hægri stjórnir 
j) Alþingi fékk takmarkað löggjafarvald árið: 
(  ) 1871 
(  ) 1874 
(  ) 1904 
(  ) 1918 
(  ) 1944 
k) Í grein sinni Lýðræði og traust fjallar Claus Offe um skort á pólitísku trausti. Hann bendir á 3 lausnir. 
Hver eftirtalinna er ekki í upptalningu hans? 
(  ) Myndun trausts í gegnum stofnanir 
(  ) Myndun trausts að neðan 
(  ) Myndun trausts í gegnum gagnsætt stjórnkerfi 
(  ) Myndun trausts að ofan 
l) Í grein sinni Eins og maður við mann segir Avishai Margalit að í alþjóðlegri baráttu fyrir lýðræði sé 
æðsta pólitíska markmiðið að: 
(  ) byggja upp traustar stofnanir 
(  ) tryggja jafnræði þegnanna 
(  ) koma í veg fyrir grimmd og ofbeldi 
(  ) sporna gegn hryðjuverkastarfsemi 
(  ) ekkert af ofangreindu 
m) Ríkisstjórn þessa manns gerði hina svokölluðu þriðju leið að leiðarljósi sínu: 
(  ) Tony Blair 
(  ) Ronald Reagan 
(  ) Bill Clinton 
(  ) Davíð Oddsson 
(  ) Steingrímur Hermannsson 
n) Í grein sinni Áhrif hnattvæðingar á einstakling og samfélagsvitund segir Francis Fukuyama að 

hnattvæðing sé: 
(  ) lóðbein leið til helvítis 
(  ) góð svo langt sem hún nær 
(  ) til þess fallin að arðræna þriðja heims lönd 
(  ) til þess fallin að arðræna annars heims lönd 
(  ) eina færa leiðin til efnahagslegrar framþróunar 
o) Hagsmunasamtök í Bandaríkjunum fylgja skipulagi sem nefnt hefur verið: 
(  ) korporatískt 
(  ) pluralískt 
(  ) rómantískt 
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(  ) módernískt 
(  ) platónískt 
2. Tengdu saman: (10% - 55%) 

1 Þrískipting ríkisvalds  1958  

2 Járnlögmálið um fámennisstjórnir  C.W.Mills 

3 Margræðishyggja   Bentham 

4 Nytjastefna  Dahl  

5 The Power Elite  John Locke  

6 Ritgerð um ríkisvald  Montesquieu  

7 Bylting á Kúbu   Hannes Hafstein 

8 Upphaf fyrra tímabils stéttastjórnmála  Michells 

9 Synthesa   1918 

10 Heimastjórnarflokkurinn  Marx  

3. Raðaðu í tímaröð (það fyrsta nr.1, næsta nr. 2, o.s.frv.;  til hjálpar getur þú skrifað tíma eða ár inn á 
fyrri punktalínu, en það þarf ekki að fylgja): (5% - 60%) 

 (tími) röð (nr.) 
Framsóknarflokkurinn stofnaður    .................. ..................  
Utanþingsstjórn við völd    .................. ..................  
Upphaf síðara tímabils sjálfstæðisstjórnmála    .................. ..................  
Svipaður fjöldi í sveitum og þéttbýli næst  .................. ..................  
Skipulagstengsl milli ASÍ og Alþýðuflokks rofin  .................. ..................  
Ísland verður lýðveldi .................. ..................  

4.  Eftirfarandi skema sýnir þróun íslenska flokkakerfisins frá 1916. Setjið inn nöfn flokkanna á 
viðeigandi staði. Skrifið skýrt og greinilega. Notið spássíur og tilvísunarnúmer ef með þarf.  (15% - 
75%) 
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5. Stjórnmálaflokka má greina í þrjár megingerðir út frá skipulagi. Hverjar eru þær og hvaða 

dæmi höfum við um þær úr íslenskri stjórnmálaþróun? (5% -80%) 
6. Skrifið um annað hvort eftirtalinna efna: 
a) Berðu saman ólíkan skilning margræðishyggju og kjarnræðishyggju á lýðræðishug-

takinu, og útskýrðu hvernig hann birtist í framsetningu á sjónarmiðum þessara kenninga. 
Nefndu að auki helstu forvígismenn þessara kenninga og hvernig þeir komu að mótun 
þeirra 

eða 
b) Gerðu ítarlega grein fyrir jafnaðarstefnunni, sögulegum rótum og uppruna, þróun, 

klofningum og helstu frumkvöðlum og talsmönnum hennar auk stöðu hennar á okkar 
dögum hérlendis og erlendis. (20% - 100%) 

 

Stjórnun, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1. (20%) Krossaspurningar – hver kross gildir 1%. Aðeins einn valkostur er réttur. Ef 

merkt er við tvo telst svarið rangt. 
a. Hvert eftirfarandi atriða er mikilvægast á lægri stigum skipulagsheildar? 

 Áætlanagerð (planning) 
 Samskiptafærni (human skills) 
 Yfirsýn (conceptual skills) 
 Tæknileg færni (technical skills) 
 Ekkert að ofan er rétt 

b. _______ fellur undir samskiptahlutverk (interpersonal role) samkvæmt 
kenningum Mintzberg. 

 Móttakandi (monitor) 
 Samningamaður (negotiator) 
 Tengiliður (Liaison) 
 Vandaleysir (disturbance handler) 
 Talsmaður (spokesperson) 

c. Hvert eftirfarandi atriða teljast til nánasta (task) umhverfis fyrirtækja? 
 Birgjar (suppliers) 
 Skrifstofustarfsmenn 
 Tækni 
 Ríkisstjórn 
 Lýðfræðilegir þættir 

d. Þegar tvær eða fleiri skipulagsheildir sameinast í eina er talað um: 
 Samvinnu (joint venture) 
 Sveigjanlegt skipulag (flexible structure) 
 Skorðað skipulag (mechanistic structure) 
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 Samruna (merger) 
 Ólífrænt skipulag (inorganic structure) 

e. _____ getur verið hlutur, athöfn eða gjörningur sem kemur tiltekinni hugmynd til 
skila. 

 Tákn (symbol) 
 Slagorð (slogan) 
 Saga (story) 
 Hetja (hero) 
 Menning (culture) 

f. Hvaða „tæki” nota táknrænir leiðtogar“? 
 Tákn (symbols) 
 Athafnir (ceremonies) 
 Slagorð (slogans) 
 Allt að ofan er rétt 
 Ekkert að ofan er rétt 

g. Þegar fyrirtæki er með sölu- og framleiðsludeildir í mörgum löndum er talað um: 
 Alþjóðastig (international stage) 
 Heimamarkaðsstig (domestic stage) 
 Án ríkisfangs (global stage) 
 Ekki heimamarkaður (undomestic stage) 
 Fjölþjóðlegt stig (multinational stage) 

h. Þegar verið er að skoða markaði erlendis þá eru menningarlegir þættir 
_________ stjórnmála- og efnahagslegir þættir. 

 Auðveldari en 
 Svipaðir og 
 Flóknari en 
 Ekki eins mikilvægir og 
 Ekkert hér að ofan passar 

i. Öll þessi atriði eru einkenni frumkvöðla NEMA: 
 Sjálfstraust (self-confidence) 
 Þol fyrir óvissu (tolerance for ambiguity) 
 Ytri staða stjórnunar (external locus of control) 
 Hátt orkustig (high energy level) 
 Lifa í núinu (awareness of passing time) 

j. Hvað myndi EKKI skapa rétta andrúmsloftið fyrir frumkvöðla? 
 Að hanna innviði fyrirtækis þannig að það hvetji til óformlegra samskipta 
 Að verðlauna frumlega starfsmenn 
 Að hvetja fólk til að fylgja núverandi starfsháttum og reglum 
 Að leyfa fólki að læra af mistökunum 
 Allt hér að ofan myndi hjálpa til við að skapa rétta andrúmsloftið 

k. Hlutverkayfirlýsing (mission statement) lýsir: 
 Meginstefnu og gildum í fyrirtæki (corporate values) 
 Vinnubrögðum (company philosophy) 
 Tilgangi skipulagsheildarinnar 
 Allir krossarnir hér að ofan eru réttir 
 Fyrstu tveir krossarnir eru réttir 

l. Hvað af eftirfarandi inniheldur yfirlýsingu um hvar fyrirtækið ætlar sér að vera í 
framtíðinni? 

 Verkmarkmið (operational goals) 
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 Deildarmarkmið (tactical goals) 
 Stefnumarkandi áætlanir (strategic goals) 
 Verkáætlanir (operational plans) 
 Deildaráætlanir (tactical plans) 

m. _____ markmið leiða til þess að ______ markmið nást sem leiðir svo aftur til 
þess ______ markið nást 

 Verk, stefnumarkandi, deilda 
 Deilda, verk, stefnumarkandi 
 Stefnumarkandi, verk, deilda 
 Verk, deilda, stefnumarkandi 
 Ekkert hér að ofan passar 

n. Annað skrefið í MBO (management by objectives) ferlinu er: 
 Að setja markmið 
 Meta stöðuna 
 Þróa aðgerðaráætlun 
 Fara yfir stöðuna 
 Ekkert hér að ofan 

o. Einn af göllum MBO (management by objectives) er að: 
 Það virkar ekki vel í umhverfi þar sem stöðugar breytingar eru 
 Það dregur úr sköpunarhæfni einstaklingsins 
 Það hefur áhrif á hvatningu starfsmanna 
 Það virkar ekki vel í fyrirtækjum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni 
 Ekkert hér að ofan er rétt 

p. Verkefni er dæmi um: 
 Stefnu (policy) 
 Sínotaáætlun (standing plan) 
 Framvindu (procedure) 
 Einnotaáætlun (single-use plan) 
 Reglu (rule) 

q. Þegar eignir eru seldar til að greiða kröfur (liquidation) er um að ræða: 
 Niðurskurð (retrenchment) 
 Vöxt (growth) 
 Mjólkurkýr (cash cow) 
 Aðlögunarstefnu (multidomestic strategy) 
 Stöðugleika (stability) 

r. Skipulagsheild sem hefur staðlað vörulínu sína um allan heim myndi vera að 
nota: 

 Aðlögunarstefnu (multidomestic strategy) 
 Samræmingar stefnu (transnational strategy) 
 Stöðugleikastefnu (stability strategy) 
 Alþjóðavæðingarstefnu (globalization strategy) 
 Vaxtarstefnu (growth strategy) 

s. Hvaða flokki í BCG (Boston consulting group) líkaninu væri lýst á þessa leið: 
„lítil markaðshlutdeild í ört vaxandi grein, miklir vaxtamöguleikar”? 

 Stjörnu (star) 
 Mjólkurkýr (cash cow) 
 Spurningarmerki (question mark) 
 Hundi (dog) 
 Ketti (cat) 
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t. Hvaða samkeppnisafl (Porter’s five forces) tengist inngönguhindrunum? 
 Metingur milli keppinauta (rivalry among competitors) 
 Hugsanlegir nýir keppinautar (potential new entrants) 
 Ógnun frá staðgengilsvörum/staðkvæmdarvörum (threat of substitute 
products) 

 Samningsstaða kaupenda (bargaining power of buyers) 
 Samningsstaða birgja (bargaining power of suppliers) 

2. (10%) Rétt og rangt. Merkið við hvort viðkomandi fullyrðing sé rétt eða röng. Vægi 
hverrar fullyrðingar er 1%. Röng fullyrðing gefur –1 stig. 

 Rétt Rangt 

Tengihlutverk (boundary spanning role) gengur út á það að tengja saman og samræma 
starfsemi skipulagsheildarinnar við lykilþætti í umhverfinu. 

  

Innra umhverfi fyrirtækja inniheldur m.a. fyrirtækjamenningu og viðskiptavini.   

Skipulagsheild og fyrirtæki eru sama „fyrirbærið”.   

Sviðsstjórar (functional managers) eru ábyrgir fyrir einni ákveðinni deild, t.d. söludeild og 
starfsfólkið sem vinnur undir þeim er með svipaða reynslu. 

  

Efnahagslegt umhverfi endurspeglar hagrænar stærðir í umhverfi fyrirtækisins.   

Menningargjá er munurinn á æskilegum menningargildum og þeim gildum sem fyrirtækið 
vill ná í framtíðinni. 

  

Bein fjárfesting (direct investing) þýðir að erlendu fyrirtæki er stjórnað alfarið frá 
heimalandinu. 

  

Verkefnisbundin áætlanagerð snýst um að nokkrir deildarstjórar mynda tímabundinn hóp 
sem hefur það markmið að þróa stefnumótandi áætlanir. 

  

Samvirkni er sá styrkleiki sem skipulagsheildin státar sig af í samanburði við keppinauta 
sína. 

  

Samkvæmt samkeppnisstefnum Porters þá nota fyrirtæki „einbeitingu” (focus) þegar þau 
einbeita sér að því að ná fullkomnum tökum á aðföngum til að lækka verð. 

  

3. (3%) Hverjir eru kostir deildarnálgunar (divisonal approach)? Nefnið þrjú atriði. 
4. (4%) Hvaða þættir hafa áhrif á skipulag fyrirtækja (factors affecting structure)? Nefnið 

fjögur atriði. 
5. (3%) Hver eru markmið starfsmannastjórnunar (the strategic role of human resource 

management)? Nefnið þrjú atriði. 
6. (3%) Teljið upp þrepin sex sem notast á við þegar taka á ákvarðanir (decision making 

steps). Nefnið fimm atriði. 
7. (2%) Hverjir eru helstu gallar hópþátttöku (disadvantages of participative decision 

making)? Nefnið fjögur atriði. 
8. (20%) Stuttar skilgreiningar – hver skilgreining gildir 2% 

a. Óskipulagðar ákvarðanir (non programmed decisions) 
b. Stjórnmálaleg nálgun (political model) 
c. Skipurit (organisation chart) 
d. Stjórnspönn (span of management) 
e. Miðstýring (centralisation) 
f. Hlutverkanálgun (vertical functional) 
g. Verkefnishópar (task force) 
h. Valdaframsal (empowerment) 
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i. Skipulagsbreytingar (structural changes) 
j. Staðgenglar (substitutes) 

9. (5%) Segið frá kenningu Hershey og Blanchard (Hershey & Blanchard´s situational 
theory). 

10. (5%) Gerið ítarlega grein fyrir ytra umhverfi skipulagsheilda (the external environment). 
Hvað tilgangi þjónar greining á ytra umhverfi? 

11. (10%) Gerið ítarlega grein fyrir Vroom-jago módelinu og til hvers það er notað. 
12. (15%) Lýsið eftirfarandi þáttum ítarlega: 

a. Hver er talinn helsti hæfileiki leiðtoga (the nature of leadership)? 
b. Hver er munurinn á leiðtogum og stjórnendum (leadership versus management)? 
c. Hvers kyns völd (power) færa leiðtogar sér í nyt til að ná settum markmiðum? 

Stjörnufræði, 6. bekkur, val 

1. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
 a. Sólsproti 
 b. Stórhringur 
 c. Geislahvolf sólar 
 d. CNO-hringurinn 
 e. Kúluþyrpingar 
 f. Lögmál Hubbles 
2. (25%) Krossaspurningar 

a. Hann leitaði leiða til að reikna ummál jarðar. Það tókst honum með einfaldri og snjallri 
aðferð og komst furðu nálægt réttri niðurstöðu þegar haft er í huga hve mælitækni þeirra 
tíma var ófullkomin. Hér er átt við: 

 Demokritos 
 Ptolemaios 
 Hipparchus 
 Erastosþenes 
 Aristarchos 

b. Hallgerda Mons, Sapat Mons og Ishtar Terra eru örnefni á: 
 Merkúri 
 Venus 
 Tunglinu 
 Mars 
 Títan 

c. Einhverjar merkustu athuganir þessara fornmanna á stjörnuhimninum beindust að Venusi. 
Til að mynda þekktu þeir svokallaðan sýnódískan umferðartíma Venusar, þ.e. þann tíma 
sem líður þar til innbyrðis afstaða sólar, Venusar og jarðar er aftur hin sama. Hér er átt við: 

 Egypta 
 Grikki 
 Azteka 
 Kínverja 
 Babýlóníumenn 

d. Galileo komst m.a. að því að: 
 þvermál tungls er 1/3 af þvermáli jarðar 
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 sýndarhreyfing sólar og stjarna stafar af möndulsnúningi jarðar 
 Venus hreyfist um sól 
 Farbrautir reikistjarna eru sporbaugar 
 Afstöðubreyting á fastastjörnum eftir árstíðum stafar af snúningi jarðar um sól 

e. Miðja jarðar er að mestu fljótandi: 
 títaníum/nikkel 
 nikkel/platína 
 járn/nikkel 
 járn/platína 
 járn/títaníum 

f. Uppruni flestra halastjarna er í: 
 Oort-skýinu 
 Kuipersbeltinu 
 vetrarbrautarhjúpnum 
 smástirnabeltinu 
 nálægum sólkerfum 

g. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Ljós svæði á tunglinu virðast hálendari en dekkri svæði 
 Dökku svæðin á tunglinu virðast flöt og láglend 
 Tunglið hefur engan lofthjúp 
 Í ljós hefur komið að höfin eru gamalt yfirborð, sundurtætt af loftsteinaregni 
 Langt er síðan eldgos urðu síðast á tunglinu 

h. Eðlismassi þessa tungls er svo lágur að það hlýtur að vera að verulegu leyti úr ís. 
Mælingar benda til að tunglið sé einsleit blanda bergs og íss sem ekki hafi náð að aðgreinast 
í kjarna, möttul og skorpu. Ýmis örnefni á þessu tungli hljóma kunnuglega fyrir Íslendinga, 
svo sem Asgard, Valhalla og Karl. Hér er átt við: 

 Tríton 
 Títan 
 Evrópu 
 Ganymedes 
 Kallistó 

i. Út frá lit ljóssins frá stjörnum má reikna hitastig uppsprettunnar. Kaldir hlutir (um 4000 
gráður) eru: 

 rauðleitir 
 gulir 
 bláir 
 hvítir 
 brúnir 

j. Stjörnubyggð II er: 
 Þær stjörnur sem enn eru að myndast 
 Stjörnur í miðju vetrarbrautarinnar 
 Stjörnur sem mynduðust fyrst og eru nú elstar 
 Opnar stjörnuþyrpingar 
 Stjörnur sem mynda bjálkavetrarbrautir 

k. Yfirborð reikistjörnunnar er mjög nýlegt. Loftsteinsgígar eru fáir og allir gígar, sem eru 
eldri en nokkur hundruð milljón ára, hafa máðst af yfirborðinu. Hér er átt við: 

 Merkúr 
 Venus 
 Jörðina 
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 Mars 
 Plútó 

l. Flestir loftsteinar eru um: 
 1,57 milljarða ára gamlir 
 2,57 milljarða ára gamlir 
 3,57 milljarða ára gamlir 
 4,57 milljarða ára gamlir  
 5,57 milljarða ára gamlir 

m. Innri gerð nifteindastjarna er um margt athyglisverð. Vegna þess að nifteindir eru 
bóseindir þá mynda þær svonefndan ofurvökva, sem hefur engan innri núning, flæðir 
sem sé núningslaust. Í nifteindasjónum eru einnig rafeindir og róteindir sem mynda 
innbyrðis pör. Hlutfall nifteinda:róteinda:rafeinda er: 

 1:1:8 
 1:8:8 
 1:8:1 
 8:8:1 
 8:1:1 

n. Hver eftirfarandi fullyrðinga um Vetrarbrautina okkar er röng: 
 Innri hlutar vetrarbrautarinnar eru fljótari að fara einn hring en hinir ytri 
 Fjöldi stjarna í vetrarbrautinni er um 400 milljarðar 
 Flestar stjörnur vetrarbrautarinnar eru í miðbungunni 
 Í hjúpi vetrarbrautarinnar er hlutfallslega mikið um rauða risa 
 Myndun nýrra stjarna fer nær eingöngu fram í skífu vetrarbrautarinnar 

o. Um breytistjörnur, sem nefnast Sefítar, gildir: 
 Sveiflutími þeirra er í öfugu hlutfalli við ljósafl þeirra 
 Sveiflutími þeirra er í réttu hlutfalli við ljósafl þeirra 
 Sveiflutími þeirra er óháður ljósafli þeirra 
 Engin tengsl eru á milli sveiflutíma þeirra og ljósafls 

3  (10%) Fjallið um eldvirkni og gufuhvolf á reikistjörnum innra sólkerfisins. 

4.  (5%)  Hvaða munur, og hvers vegna, er á tunglmánuði og sideriskum umferðartíma tungls 
(sideriskum tunglmánuði)? 

5  (10%) Innri gerð og uppruni tunglsins. 

6.  (5%) Hvað eru framtíðar- og fortíðarljóskeilur? Fjallið um atburði A og B út frá okkar 
sjónarhóli (á jörðinni): Hvort, og þá hvenær við höfum möguleika á að sjá þá og hvort 
þeir geta haft áhrif á jörðinni. 

 

 

 

 

 

 

Tímaás 
Jarðar 

Tími

Rúm

A

B 

Hér og nú 
á jörðinni 



 223

 

 
7 (10%) Lokastig stjörnuþróunar. 
8. (5%) Gerið grein fyrir inntakinu í kenningum Kópernikusar. 
9. (10%) Halastjörnur. 

Stærðfræði, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
1. (20%) 

Könnuð var hálsbindaeign meðal 21 pilts. Niðurstöðurnar voru þessar: 

Fjöldi 
binda (X) 

Fjöldi 
pilta 

1-5 2 
6-10 4 
11-15 12 
16-20 3 

a) Reiknið meðaltal og dreifisvið 
b) Finnið miðgildi 
c) Reiknið meðalfrávik 
d) Reiknið staðalfrávik 

2. (5%) 
Þrjú spil eru dregin úr spilastokki.  

a) Hverjar eru líkurnar á að draga 3 drottningar? 
b) Hverjar eru líkurnar á að fá einn tígul og tvö lauf? 

3. (5%) 
Í frystikistu eru 10 pakkar af ungversku hrossagúllasi og 16 pakkar af austfirsku kjötfarsi. 6 
gúllaspakkanna og 3 kjötfarspakkanna eru kæstir. Guðni dregur djúpt andann og velur einn 
pakka úr frystikistunni af handahófi.  

a) Hvaða líkur eru á að pakkinn sé gúllaspakki eða kæstur? 
b) Ef valinn var kjötfarspakki hverjar eru þá líkurnar á að hann sé líka kæstur? 

4. (8%) 
Finnið )(xf ′  ef  

a) 203)( 23 +−= −xxxf  
 

b) 2

2 3)(
x

xxf −
=

 
5. (8%) 
Gefið er fallið 32162)( 23 +−−= xxxxf  

a) Sýnið að margliðan hefur núllstöð í menginu { }3,2,1  
b) Þáttið margliðuna 

6. (7%) 
Gefið er fallið 45)( 2 ++= xxxf  
Finnið flatarmál þess svæðis sem ferill fallsins og x-ás afmarka. 
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7. (20%) 

Gefið er fallið 
1
3)(

2

−
+

=
x

xxf  

a) Sýnið að jöfnu fallsins megi skrifa sem 1
41)(
−

++=
x

xxf
 

b) Finnið aðfellur 
c) Finnið núllstöðvar ef til eru 
d) Finnið útgildi ef til eru 
e) Finnið snertil í x = 0 

8. (5%) 
Um feril fallsins )(xf  er vitað :  
  i)  Lóðfella er 2−=x  
  ii) Skáfella er 1+= xy  
  iii)  Punktar á ferlinum eru t.d. )2,1(−  og )4,3( −− . 

Notið þessar upplýsingar til að rissa feril fallsins og aðfellur hans í hnitakerfið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. (6%) 
Líkur á að viðkvæm rödd bresti í einni kennslustund eru 30%. Jóhann hefur viðkvæma rödd og 
kennir 8 stundir á dag. 

a) Hverjar eru líkurnar á að rödd hans bresti í þremur kennslustundum af þessum 8? 
b) Hverjar eru líkurnar á að rödd hans bresti í að minnsta kosti einni kennslustund af 8? 

10. (6%) 
Velja þarf 5 manns á framboðslista þar sem 8 menn eru í framboði.  

a) Á hve marga vegu er hægt að raða mönnum á listann? 
b) Á hve marga vegu er hægt að velja menn á listann án tillits til röðunar? 
c) Á hve marga vegu er hægt að velja menn á listann án tillits til röðunar ef annaðhvort 

Ingibjörn eða Birna eiga að vera á listanum (en ekki bæði)? 
11. (10%) 
Einkunnir í véla- og iðnaðarguðfræði eru normaldreifðar með meðaltalið 5 og staðalfrávikið 3. 

a) Hve stór hluti hópsins náði yfir 4 í prófinu? 
b) Ef valinn er nemandi af handahófi, hverjar eru líkurnar á að hann hafi einkunn á bilinu 

6 til 7? 
c) Hvaða einkunn þarf að fá til að komast í efstu 7%? 

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild 
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Lesinn hluti 
1. (28%) 
Gerið grein fyrir hugtökunum (skilgreinið): 

a) Kvótaruna 
b) Raunhluti tvinntölu 

c) Hallatala ferils )(xfy =  í punktinum ( )00 , yx  
d) Regluleg strýta (framhald dæmis 1 : Skilgreinið) 
e) Hlutmengi 
f) Fylkjamargföldun fyrir 22×  fylki 

2. (12%) 
a) Hvað er Náttúrulegur lógaritmi? 
b) Finnið há- og lággildi fallsins )ln()( xxxf ⋅=  

3. (12%) 
a) Skilgreinið: Stofnfall 
b) Finnið stofnfall fallsins )cos()( xxxf ⋅=  

4. (12%) 
a) Hvað eru mislægar línur (í þrívíðu rúmi)? 
b) Hvað er átt við þegar talað er um að finna horn á milli tveggja mislægra lína? 

5. (16%) 
a) Pólhnit tölu eru 3=r  og rad2,0=θ . Hver eru rétthyrnd hnit tölunnar? 
b) Á hve marga vegu má raða stökum úr menginu { }4,3,2,1=A  í þrjá númeraða reiti ef 1 

og 4 mega ekki vera hlið við hlið? 
c) Finnið lausn diffurjöfnunnar 023 =+′−′′ yyy . 

6. (8%) 
Sannið regluna: Ef )sin()( xxf =  þá er )cos()( xxf =′ . 
7. (12%) 

a) Skilgreinið: Mismunaruna 
b) Sannið regluna um summu n fyrstu liða í mismunarunu 

Ólesinn hluti 
1. (9%) 
Leysið jöfnurnar 

a) 
( )Cz

z
z ∈=++ 022

  
b) 245 3 =⋅ x

 
2. (9%) 

a) Finnið 2
2lim 2

2

2 −−
−

→ xx
xx

x . 

b) Skrifið stærðina i
ii
−

⋅
+

13
1

 á forminu iba +  
3. (9%) 

Gefið er fallið ( )
x

exf
x 1ln)( −

= . 

a) Finnið skilgreiningarmengið, fD . 
b) Finnið núllstöðvar ef einhverjar eru. 

4. (12%) 
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Gefið er fallið 
1
4)(

2

+
−

=
x

xxf .  

a) Finnið aðfellur við  feril fallsins. 
b) Finnið )(xf ′ . 
c) Finnið jöfnu snertils við feril fallsins þar sem 0=x . 

5. (6%) 

Finnið lausn á diffurjöfnuna ye
yx 1
=′⋅  sem gengur í gegnum punktinn (1,2). 

6. (5%) 

Ákvarðið heildið ∫ −
− dx

x
x

4
32

2  

7. (9%) 

a) Gefið er fallið 
xexxf ⋅= 3)( . Finnið á hvaða bili (bilum) fallið er vaxandi. 

b) Gefið er fallið 3)( 34 ++= xaxxf . Fallið hefur beygjuskil þar sem 1=x . Finnið a. 
8. (9%) 
Grunnflötur reglulegrar strýtu er ferningur með hliðalengd 7. Hliðarfletirnir eru jafnarma 
þríhyrningar  þar sem hver armur hefur lengdina 10, þ.e. kantlengdin er 10. 

a) Finnið hæð strýtunnar. 
b) Finnið hornið á milli hliðarflatar og grunnflatar. 

9. (16%) 
Gefin eru punkturinn P, línan l og sléttan π : 

( )
( ) ( ) ( )

0232:
0,1,23,1,0,,:

1,0,2

=−++−
⋅+−=

−=

zyx
tzyxl

P

π
 

 
a) Finnið skurðpunkt línunnar l og sléttunnar π . 
b) Finnið hornið á milli línunnar l og sléttunnar π . 
c) Finnið jöfnu sléttu sem inniheldur punktinn P og er samsíða sléttunni π . 
d) Finnið fjarlægð punktsins P frá línuna l. 

10. (8%) 
a) Í mismunarunu eru 3ja stafa jákvæðar heilar tölur sem eru deilanlegar með 7, þ.e. 3ja 

stafa tölur sem 7 ganga upp í. Finnið summu allra talna í rununni. 
b) Gróa ætlar að leggja árlega inn í banka x kr. Þetta ætlar hún að gera í 20 ár samfleytt. 

Strax og hún leggur inn í 20. skiptið þá vill hún að innistæðan verði orðin 3.000.000 kr. 
Ef reiknað er með að ársvextir verði að meðaltali 4% hve mikið á hún að leggja inn 
árlega? 

11. (4%) 
Á hve marga vegu er hægt að velja í þriggja manna partínefnd í bekk þar sem eru 15 stúlkur og 
10 piltar ef Dagur og Njóla mega ekki vera saman í nefndinni? 
12. (4%) 
Heiltölufallið, [ ]xxf =)( , er skilgreint : 

[ ] =x stærsta heila talan sem er jöfn eða minni en x. 
Skv. ofansögðu er, t.d. [ ] 075,0 =  og [ ] 31,2 −=−  
Leysið jöfnuna [ ] 05,0 =+x  
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Stærðfræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
Lesinn hluti 
1. 10% 

a) Skilgreinið ójafnt (oddstætt) fall. 

b) Sýnið fram á að fallið 
2

3

1
2)(
x
xxf
+

=
 sé ójafnt. 

2. 15% 
a) Skilgreinið náttúrulegan lógaritma, )ln(x . 

b) Sannið eftirfarandi reglu: Ef gefið er fallið )ln()( xxf =  þá er xxf 1)( =′
. 

3. 15% 
a) Útskýrið hvað er átt við þegar talað er um póla stórhrings. 
b) Sannið eftirfarandi reglu: Ef um kúluþríhyrninginn ABC gildir að ba =  þá er BA ∠=∠ . 

4. 15% 
a) Skilgreinið diffranlegt fall. 
b) Gefið er fallið )sin()( xxf = . Sýnið að þá sé )cos()( xxf =′ . 

5. 10% 

Notið þrepun til að sanna að 
( )∑

=
=−

n

i
ni

1

212
. 

6. 15% 
a) Gerið grein fyrir því hvað átt er við þegar talað er um kennijöfnu diffurjöfnu. 
b) Leysið diffurjöfnuna xeyyy 26 −=−′−′′ . 

7. 20% 
Skilgreinið: 

a) Óákveðið heildi. 
b) Ákveðið heildi. 

c) Sannið að ∫∫∫ +=
b
c

c
a

b
a

dxxfdxxfdxxf )()()(  þegar bca ≤≤ . 

Ólesinn hluti 
1. 15% 

a) Leysið jöfnuna:  xx −=− 53 . 
b) Finnið )(xf ′  ef ))3ln(cos()( xxf =  og einfaldið svarið eins og hægt er. 
c) Finnið skurðpunkt(a) fallanna )sin(3)( xxf =  og )2sin(2)( xxg =   á bilinu [ [π2,0 . 

2. 8% 

Gefið er fallið 
2

)( xexf −= .  
a) Finnið skilgreiningarmengi fallsins.  
b) Finnið myndmengi fallsins. Sýnið útreikninga eða rökstyðjið á annan hátt! 

3. 6% 
Rétthyrndur þríhyrningur hefur langhliðina 10. 

a) Ritið y sem fall af x. 
a) Hverjar þurfa hliðalengdir þríhyrningsins að vera til 

þess að flatarmál hans verði sem stærst? 
4. 10% 
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Gefið er svæði M sem afmarkast af xxf =)( , x-ás og línunni x = 9. 
a) Finnið flatarmál svæðis M. 
b) Finnið rúmmál snúðsins sem fæst þegar svæðinu M er snúið um línuna 3=y . 

5. 10% 

a) Reiknið heildið dx
x

x

ex
e∫
+

+1 . 

b) Reiknið heildið  ∫ ⋅− dxxx )ln(2  
6. 5% 
Leysið jöfnuna iz 432 −= . 
7. 8% 

Fyrir hvaða gildi á +∈ Zn  og Ra∈  hefur graf fallsins 
ax

xxxxf n +

+−
=

65)(
23

 

a) −x ás fyrir láfellu og y-ás fyrir lóðfellu. 
b) Skáfellu og lóðfelluna 2−=x . 

8. 16% 
Gefin er línan )2,4,1()6,3,1(),,(: −+−= tzyxm  og sléttan 032: =+− zyxα  

a) Finnið hnit skurðpunkts línunnar og sléttunnar. 
b)  Hvar sker línan m  xy-sléttuna? 
c) Finnið þá punkta á línunni m sem hafa fjarlægðina 46  frá punktinum )0,0,0( . 
d) Finnið hornið sem línan myndar við sléttuna α . 

9. 8% 
Leysið diffurjöfnuna ( )1−⋅=′ yyyx . 
10. 5% 
Allar 3 stafa jákvæðar tölur sem eru minni en 800 og 7 gengur upp í mynda mismunarunu. Finnið 
summu rununnar. 
11. 9% 
Punktar A og B liggja á sama breiddarbaug, 60° n.br. A er 10° 
v.l og B er 26° a.l. Radíus jarðar er 6400 km. Á myndinni hér 
til hliðar táknar N norðurpól, S suðurpól og O miðju jarðar. 

a) Stórhringur sem liggur í gegnum N, A og S ásamt 
stórhring sem liggur í gegnum N, B og S mynda tví-
hyrning. Finnið flatarmál tvíhyrningsins. 

b) Finnið stystu fjarlægð milli A og B. 
c) Finnið fjarlægðina á milli A og B ef farið er eftir 

breiddarbaug 60° n.br. 
 

Stærðfræði, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1. (10%) 
Leysið jöfnurnar 

a) 
( )333

3
−=+ xx

 
b) 245 3 =⋅ x

 

c) 0)sin(43 =− x  þar sem [ °∈ 360,0x  
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2) (4%) 
Í ABC∆  er 5,3 == ba  og °=∠ 70B . Finnið A∠ . 
3. (8%) 

a) Ákvarðið 
∫ 






 +− dx

x
x 1

3
13 4

 

b) Reiknið 
∫
3

1

1 dx
x  

4. (5%) 
Gefið er fallið xexf x 3)( 2 −= . 
Finnið útgildi fallsins ef einhver eru. 
5. (5%) 
Gefið er fallið xexxf ⋅= 3)( . Finnið á hvaða bili (bilum) fallið er vaxandi. 
6. (7%) 

Gefið er fallið ( )
x

xxf 3ln)( +
= . 

a) vert er formengi fallsins? 
b) innið núllstöð (núllstöðvar) fallsins. 

7. (11%) 

Gefið er fallið 
42
4)(
−
+

=
x

xxf .  

a) Finnið aðfellur við feril fallsins. 
b) Finnið )(xf ′ . 
c) Finnið jöfnu snertils við feril fallsins þar sem 0=x  

8. (6%) 
Gefið er fallið 5)( 3

1 −= xxf  þar sem formengið er [ →= ,1fF .   
a) Finnið andhverfu fallsins f. 
b) Finnið 1−f

F  

9. (4%) 
Gefið er fallið 3)( 34 ++= xaxxf . Fallið hefur beygjuskil þar sem 1=x . Finnið a. 
10.(7%) 

a) Gefin eru mengin [ 8,3=A  og ]9,6=B . Finnið A \ B. 

b) Gefið er grunnmengið { }7,6,5,4,3=U .  Finnið { } { }6,5,44,3 ∩ . (Ath A  er fyllimengi A) 
c) Ef fjöldi staka í menginu A er 100, fjöldi staka í menginu B er 70 og fjöldi staka í 

menginu BA∪  er 110 hver er þá fjöldi staka í menginu BA∩ ? 
11.(7%) 

a)  Í jafnmunarunu er 54 −=a  og 47 =a .  Finnið 50a . 
b)  Inga ætlar að leggja árlega inn í banka kr. 60.000,- . Þetta ætlar hún að gera í 40 

ár samfleytt. Hve mikið á hún í banka strax og hún hefur lagt inn í 40. skiptið ef 
reiknað er með að ársvextir verði að meðaltali 5%? 

12.(7%) 
Hæð þriggja manna var mæld og reyndist Ari 185 cm,  Bjarni 190 cm og Ceres 180 cm 

a) Hve mörgum % hærri er Bjarni en Ceres? 
b) Hvert er meðaltal og staðalfrávik þessara þriggja talna? 
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13.(4%) 
Í krukku eru 4 svartar kúlur og 5 rauðar kúlur. Velja á 2 kúlur af handahófi. Hver eru líkindin á 
að a.m.k. önnur þeirra sé svört? 
14.(4%) 
Einkunnir á samræmdu prófi hér áður fyrr voru normaldreifðar. Þannig var meðaltalið 5,5 og 
staðalfrávikið 3. Hve mörg % nemenda voru fyrir ofan 9 í prófinu? 
15.(4%) 
Finnið flatarmál svæðisins sem afmarkast af ferli fallsins 24)( xxxf −=  og x-ás. 
16.(7%) 

a) Ákvarðið heildið ∫ −
+ dx

x
x

4
32

2  

b) Ákvarðið heildið 
( )∫ +⋅ dxxx 5432

 

Upplýsingafræði, 5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild 
Skriflegur hluti 50% 

1. [20%] Krossar 
1. Hver eftirfarandi fullyrðinga um TCP/IP er sönn? 

 TCP stendur fyrir Tim Cern Paul sem fann upp HTML vefhönnunarmálið og IP stendur 
fyrir Ingvar Paul, tónlistarmann og minna þekkts bróður Tims, en þeir bræður fundu upp 
TCP/IP netstaðalinn. 

 TCP stendur fyrir Transmission Control Protocol og er samskiptastaðall á flutningslagi 
og IP stendur fyrir Internet Protocol og er samskiptastaðall á netlagi. 

 TCP stendur fyrir Tupac Chakur Protocol og er samskiptastaðall milli staðla og IP 
stendur fyrir Insync Protocol sem er staðall fyrir geðheilbrigðisgeirann. 

 TCP stendur fyrir Transvestite Control Protocol og er samskiptastaðall á netlagi og IP 
stendur fyrir Intranet Protocol er samskiptastaðall á flutningslagi. 

2. Hvaða þætti er hægt að styðjast við til að meta gæði vefsíðna (heimildagildi)? 
 Myndrænt útlit, nákvæmni, aldur, rammar og leggir. 
 Hver skrifar textann, hvar hann er geymdur og fjöldi tengileggja. 
 Fyrst og fremst hvers lensk síðan er. 
 Nákvæmni, áreiðanleiki, hlutleysi, aldur og umfang. 

3. Hvaða fullyrðing er röng? 
 Lýsigögn er ekki það sama og metadata. 
 </li> þarf ekki alltaf að fylgja <li>. 
 Hvert html skjal þarf að innihalda <body> og </body>. 
 HTML er skammstöfun sem stendur fyrir hypertext markup language. 

4. Lögmál Moore segir að: 
 á 18 mánuðum tvöfaldast vinnslugeta örgjörva á meðan kostnaður stendur í stað. 
 virði Internetsins er jafnt og fjöldi notenda í öðru veldi. 
 á 36 mánuðum tvöfaldast vinnslugeta örgjörva á meðan kostnaður stendur í stað. 
 á 18 mánuðum tvöfaldast vinnslugeta minnis á meðan kostnaður stendur í stað. 
 fjöldi vefsetra er jafnt og kaupgeta almennings í öðru veldi. 
 bandbreidd aukist samhliða meiri vinnslugetu tölvunnar. 
 vinnslugeta sé ávallt í öfugu samræmi við innra minni tölvunnar. 

5. Hvaða fullyrðing lýsir best linux? 
 Er hluti af vélbúnaði tölvunnar. 
 Má skilgreina sem grunnhugbúnað tölvunnar. 
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 Er vefsíðugerðarforrit. 
 Er hluti af vinnsluminni tölvunnar. 

6. Í Dewey flokkunarkerfinu færu bækurnar Félagsfræði 103 og Bókmenntasaga A-Ö í 
aðalflokkinn (yfirflokkinn): 

 300 og 700. 
 800 og 900. 
 300 og 800. 
 400 og 500. 

7. Hann var ættaður frá Ungverjalandi og mótaði hugmyndir um hvernig best væri að hanna og 
smíða tölvu. Í dag eru flestar tölvur byggðar upp samkvæmt forskrift hans. Hver var þetta? 

 Alan Turing. 
 Alonso Church. 
 Howard Aiken. 
 John von Neumann. 
 Konrad Zuse. 

8. Ef leita á að grein eða riti eftir Stanislaw Borsorski þá er slegið inn: 
 host:Stanislaw Borsorski. 
 link: Stanislaw Borsorski. 
 form: Stanislaw Borsorski. 
 image: Stanislaw Borsorski. 

9. Vélarhluti (hardware) þessi er staðsettur á milli gjörvans og aðalminnisins og er hann 
notaður til að geyma gögn tímabundið. Hér er átt við: 

 flýtiminni. 
 lesminni. 
 sýndarminni. 
 vinnsluminni. 

10. Hvaða staðli fylgir algengasti tengibúnaðurinn fyrir staðarnet? 
 Ethernetstaðli. 
 Höbbstaðli. 
 Stjörnunetstaðli. 
 Tókahringnetstaðli. 

2. [15%] Spurningar – Veljið 3 af 5 
1. Hvaða munur er á nákvæmum tenglum (Absolute URL) og afstæðum tenglum (Relative URL)? 
2. Hvað er HTML og XML og í hverju liggur munurinn? 
3. Hvaða atriði þarf að hafa í huga við mat á upplýsingum? 
4. Hvað er gegnir og greinir? 
5. Hverjar eru helstu skuggahliðar Netsins? 

3. [25%] Skilgreiningar – Veljið 5 af 7 
1. J. Rifkin 
2. Upplýsingar og gögn 
3. Hnattvæðing 
4. Gjörvi 
5. Vinnsluminni 
6. ARPA-net 
7. Napster 

4. [10%] Merkið inn á myndina: 
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1. gjörvi 
2. vinnsluminni 
3. harður diskur 
4. raðtengi 
5. aflgjafi  

 

5. [10%] Stutt ritgerð (ca. ½ til 1 blaðsíða). 
Hverjir eiga tölvupóstinn? 

6. [20%] Ritgerð (ca. 2 til 2 ½ blaðsíða). 
Viðskipti á Netinu 
Taka má mið af eftirfarandi atriðum: 

- nýja fyrirtækið/nýja hagkerfið 
- kostnaðarmyndun 
- rafræn viðskipti 
- viðskiptalíkön á Netinu 
- hönnun vefseturs 
- o.fl. 

Verklegur hluti 50%. 
1. Leitarverkefni (15%). 
Í þessum hluta skal geta heimilda. Á eftir hverju svari þarf að skrifa rétta slóð yfir á þá síðu sem 
veitir umbeðnar upplýsingar. Vanti hlekk eða virki hann ekki fæst ekkert stig fyrir svarið.  

1. Hvað er sáðvöru- og áburðarnefnd skipuð mörgum einstaklingum? 
2. Árið 1988 féll stéttasamband bænda frá hugmyndum um sláturgjald. Hversu margar krónur var 

fyrirhugað gjald? 
3. Hvaða tíma dags má íslenski fáninn vera dreginn að hún? 
4. Undir hvaða bragarhætti er Sonatorrek ort? 
5. Hvað gerðist þann 7. maí: 

a) árið 1945? 
b) árið 1919? 

2. Front Page verkefni (65%) 
Notið eftirfarandi texta og myndir til að búa til þriggja síðna vef um lúðueldi (copy/paste). 
Skoðið skjámyndir á næstu síðum til að sjá hvernig vefurinn á að líta út. Myndirnar eru á 
slóðinni http://www.verslo.is/home/hakon 

  
Hollusta og heilsusamlegt mataræði verða stöðugt mikilvægari þættir í menningu Vesturlanda 
og á undanförnum áratugum vega þeir sífellt þyngra í heilbrigðiskerfinu. Með aukinni áherslu á 
að fyrirbyggja sjúkdóma og er í æ ríkari mæli litið til sambands fæðu og heilsu. 
Um lúðuna 
Lúðan er alllangvaxin, hausstór og kjaftstór með fremur smáar en beittar tennur. Hægri hliðin 
snýr upp. Neðri skoltur er framstæður. Augu eru lítil, dálítið útstæð og vinstra auga er við 
hausröndina. Bakuggi byrjar yfir framanverðu vinstra auga en raufaruggi á móts við rætur 
eyrugga. Eyruggar eru í meðallagi en kviðuggar frekar litlir. Sporður er stór og grunnsýldur. 
Stirtla er sterkleg og spyrðustæði stórt. Hreistur er smátt. Rák er greinileg og liggur í sveig yfir 
eyruggum. 
Heimkynni 
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Við Ísland finnst lúða allt í kringum land en hún er þó mun algengari undan Suður-, Suðvestur- 
og Vesturlandi en norðanlands og austan. Þekkt lúðumið hér við land eru, m.a. undan 
Vestfjörðum, á Breiðafirði, undan Suðvesturlandi, við Vestmannaeyjar og víðar. 
Lífshættir 
Lúðan er botnfiskur og heldur sig mest á sand-, leir- eða malarbotni og jafnvel á hraunbotni. 
Hún þvælist einnig allmikið upp um sjó. Hún lifir á 20-200 metra dýpi og við 1-15° C hita en 
kjörhitinn er 3-9° C. Lúðan flækist víða. Lúður merktar við Ísland hafa fundist við Færeyjar, 
Austur- og Vestur-Grænland og nálægt Nýfundnalandi.  
 
Skjámynd 1 

 
Skjámynd 2 

 
Skjámynd 3 

 
 
3. Textpad verkefni (20%) 
Eftirfarandi HTML kóði er talsvert brenglaður. Copy/paste-aðu hann í TEXTPAD (eða skrifaðu 
frá grunni ef þú kýst heldur) og lagfærðið til að hann sýni skjámynd eins og sýnd er hér að 
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neðan. http://www.verslo.is/home/hakon (Athugið að fjöldi spurningarmerkja endurspeglar ekki 
endilega fjölda stafa og að línurnar eru ekki endilega í réttri röð). 
HTML skjalið skal heita <bekkur_notendanafn_textp1.html>. Gætið þess vel að vista öll skjöl 
(úr Front Page og Textpad hluta) á réttum stað sbr. leiðbeiningar á fremsta blaði. 
 
 
 
 
<html> 
<????> 
<title> -þitt nafn- </title> 
</head> 
<body bgcolor="gray" text="white" link="black"> 
<??????> 
<h1>Textpad síða<???> 
<?> 
<hr> 
<?????????????="kind_P1.jpg" ???="Þetta er kind" ?????="113" height="121"> 
</center> 
<??> 
<?2>Hér eru nokkrir hlekkir</h2> 
<ol> 
  <li><??????="http://www.mbl.is">???????</a> 
  <li><a ????="???????????">&ltPósthlekkur á þitt nafn&gt<??> 
    <??> 
      <??>Héðan er hægt að senda mér póst 
    <???> 
</ol> 
</html> 

<??> 
</body> 

 

Þjóðhagfræði 

Krossaspurningar 40% 

Hvert rétt svar gefur 2 stig en hver rangur kross gefur –0,5 stig. Svarið krossum á svarblaðið 
aftast. Munið að merkja svarblaðið líka. Athugið að aðeins einn svarmöguleiki er réttur. 

1. Segjum að Ísland hafi hlutfallslega yfirburði í að framleiða ost. Noregur hefur hins vegar 
hlutfallslega yfirburði í að framleiða smjör. Hins vegar hefur Noregur algera yfirburði í að 
framleiða bæði ost og smjör. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er sönn? 

a) Ísland mun flytja inn smjör og ost frá Noregi. 
b) Ísland hagnast ekki á viðskiptum við Noreg enda er Noregur sjálfum sér nægur. 
c) Norðmenn munu flytja inn ost frá Íslandi og flytja út smjör. 
d) Noregur hagnast mun minna á frjálsum viðskiptum en Ísland vegna algeru 

yfirburðanna. 
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2. Hvert af eftirfarandi atriðum er dæmi um ytri áhrif (e. externality)?  
a) Slæmt veður hefur neikvæð áhrif á tekjur bænda. 
b) Tekjuskattur er hækkaður sem rýrir ráðstöfunartekjur heimilanna. 
c) Kostnaður vegna heilsugæslu fer vaxandi og þar með aukast útgjöld samfélagsins. 
d) Verksmiðja dælir lífrænu leysi-efni í vatn sem mengar vatnsból nágranna. 

3. Þegar land heimilar alþjóðleg viðskipti (afléttir viðskiptahömlum) og verður útflytjandi 
þessarar vöru....  

a) munu innlendir framleiðendur og neytendur verða betur settir. 
b) munu innlendir framleiðendur verða betur settir en innlendir neytendur verr settir. 
c) munu innlendir framleiðendur verða verr settir en innlendur neytendur betur settir. 
d) munu innlendir framleiðendur og neytendur verða verr settir. 

4. Hugmyndin að baki eltiáhrifum (e. catch-up effect):  
a) er sú að  starfsfólk (e. workers) í löndum þar sem tekjur eru lágar leggur harðar að 

sér í vinnu en starfsfólk í tekjuháum löndum. 
b) er sú að fjármagnsstofninn (e. capital stock) í ríkum löndum rýrnar (e. deteriorates) 

hraðar en fjármagnsstofninn í fatækum löndum. 
c) nýtt fjármagn (e. new capital) bætir meiru við heildarframleiðslu í landi sem hefur 

lítið fjármagn fyrir en í landi sem hefur mikið fjarmagn. 
d) Ekkert af ofantöldu er rétt. 

5. Hvert af eftirfarandi atriðum er venjulega talið vera fórnarkostnaður fjárfestingar í mannauði 
(e. human capital)? 

a) Auknir tekjumöguleikar (e. increased earning potential). 
b) Framtíðar starfsöryggi (e. future job security) 
c) Launamissir í nútíð (e. forgone wages at present) 
d) Allt ofantalið er rétt um fórnarkostnað fjárfestingar í mannauði. 

6. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er ekki rétt? 
a) Menntunarstig (e. educational attainment) hefur tilhneigingu til að vera lægst þar 

sem fólksfjölgun er mest. 
b) Hagfræðingar telja almennt að aukin fæðingartíðni (e. population growth rate) geti 

minnkað framleiðslu og hagvöxt í vanþróuðum löndum. 
c) Í Kína leyfa stjórnvöld hverri fjölskyldu aðeins að eignast eitt barn til að draga úr 

fólksfjölgun og reyna að auka hagvöxt. 
d) Lögmálið um minnkandi jaðarnotagildi menntunar (e. marginal utility of education) 

skýrir vanda margra þróunarlanda vegna spekileka (e. brain drain). 
7. Hallinn (e. Slope) á eftirspurnarkúrfu eftir lánsfé endurspeglar....  

a) jákvætt samband milli raunvaxta og fjárfestingar. 
b) jákvætt samband milli raunvaxta og sparnaðar. 
c) neikvætt samband milli raunvaxta og sparnaðar. 
d) neikvætt samband milli raunvaxta og fjárfestingar. 

8. Ef það er umframeftirspurn (e. shortege) af fjármagni (e. loanable funds) þá mun...  
a) framboð á fjarmagni aukast en eftirspurn mun dragast saman. 
b) framboð á fjármagni mun dragast saman en eftirspurn mun aukast. 
c) hvorki framboð né eftirspurn breytast en magn framboðs (e. quantity of loanable 

funds) mun aukast og magn eftirspurnar mun dragast saman á meðan vaxtastig 
hækkar í jafnvægi. 

d) hvorki framboð né eftirspurn breytast en magn framboðs mun dragast saman og 
magn eftirspurnar mun aukast um leið og vaxtastig lækkar í jafnvægi. 

9. Ef halli á ríkissjóði eykst....  
a) mun verð á lánsfjármagni hækka. 
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b) mun verð á lánsfjármagni lækka. 
c) mun það ekki hafa áhrif á verð á lánsfjármagni. 
d) hefur það óljós áhrif á verð á lánsfjármagni. 

10. Hvert af eftirfarandi atriðum hefur tilhneigingu til að minnka náttúrulegt atvinnuleysi (e. 
natural rate of unemployment)?  

a) Verkalýðsfélög (e. unions). 
b) Afkastalaun (e. efficiency wages). 
c) Atvinnuleit (e. job search). 
d) Allt ofantalið er rangt. 

11. Hvaða aðgerðir að hálfu Seðlabanka auka mest peningamagn í umferð / peningaframboð?  
a) Kaup á ríkisskuldabréfum og hækkun varasjóðskröfu. 
b) Kaup á ríkisskuldabréfum og lækkun varasjóðskröfu. 
c) Sala á ríkisskuldabréfum og hækkun varasjóðskröfu. 
d) Sala á ríkisskuldabréfum og lækkun varasjóðskröfu. 

12. Segjum að Seðlabankinn selji ríkisskuldabréf til almennings. Það veldur því að... 
a) varasjóður (e. reserves) banka stækkar og peningaframboð eykst. 
b) varasjóður banka stækkar og peningaframboð minnkar. 
c) varasjóður banka minnkar og peningaframboð eykst. 
d) varasjóður banka minnkar og peningaframboð minnkar. 

Notið eftirfarandi mynd til að svara næstu spurningum: 

 
13. Ef peningaframboð er MS2 og verðgildi peninga er 2,  

a) er verðgildi peninga minna en jafnvægisverðgildi. 
b) er verðlag hærra en í jafnvægi. 
c) er peningaeftirspurn meiri en peningaframboð. 
d) er peningaframboð meiri en peningaeftirspurn. 

14. Þegar peningaframboðið flyst úr MS1 í MS2, 
a) mun jafnvægisverðlag hækka. 
b) mun jafnvægisgildi á verðmæti peninga hækka. 
c) mun eftirspurn eftir vörum og þjónustu minnka. 
d) mun geta hagkerfisins til að framleiða vöru og þjónustu aukast. 

15. Þegar peningaframboðið færist úr MS1 í MS2, 
a) mun jafnvægisverðlag lækka. 
b) mun jafnvægisgildi peninga lækka. 
c) hefur framboð á peningum dregist saman. 
d) mun eftirspurn eftir vörum og þjónustu dragast saman. 

16. Samdráttur í peningaframboði 
a) má lýsa með færslu úr MS2 í MS1. 
b) veldur umframeftirspurn sem jafngildir vegalendinni milli C og D. 
c) mun á endanum valda því að verðlag hækkar. 
d) allt ofantalið er rétt. 

17. Ef núverandi peningaframboð jafngildir MS1, 
a) er jafnvægi í punkti C. 
b) er ekkert umframframboð eða umframeftirspurn ef verðgildi peninga er 2. 
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c) er umframframboð af peningum ef verðgildi peninga er 1. 
d) ofantalið er rétt. 

18. Segjum að raunvaxtastig í Frakklandi hækki. Hvaða áhrif hefur það á hreina erlenda 
fjárfestingu (e. NFI) í Frakklandi (Ceteris paribus er í gildi)? 

a) NFI í Frakklandi og í öðrum löndum mun aukast. 
b) NFI í Frakklandi og í öðrum löndum mun minnka. 
c) NFI í Frakklandi mun aukast en minnka í öðrum löndum. 
d) NFI í Frakklandi mun minnka en aukast í öðrum löndum. 

19. Segjum að stefnubreyting eigi sér stað í Danmörku og að í kjölfarið minnki þjóðhagslegur 
sparnaður í Danmörku. Hvaða áhrif hefur þetta á raungengi dönsku krónunnar?  

a) Raungengi dönsku krónunnar lækkar og hreinn útflutningur frá Danmörku eykst. 
b) Raungengi dönsku krónunnar lækkar og hreinn útflutningur frá Danmörku dregst 

saman. 
c) Raungengi dönsku krónunnar hækkar og hreinn útflutningur frá Danmörku eykst. 
d) Raungengi dönsku krónunnar hækkar og hreinn útflutningur frá Danmörku dregst 

saman. 
20. Hver af eftirfarandi atburðum mun ekki hafa áhrif á raunvaxtastig á Íslandi?  

a) Fjármagnsflótti frá Íslandi (e. capital flight). 
b) Aukinn halli á rekstri ríkissjóðs sem fjármagnaður er innlands. (e. increase in budget 

deficit). 
c) Stjórnvöld leggja á innflutningskvóta (e. import quotas). 
d) Ekkert af ofantöldu er rétt. 

Stuttar spurningar 40% - Svarið 8 af 10 spurningum. Hver gildir 5%. 

1. 5% Siggi er í 6. bekk í Verzló. Síðasta sumar vann hann við malbikun og fékk 800 
krónur á tímann. Hann lagði mikið á sig og var ævinlega þreyttur í lok vinnudags. 
Þar sem hann var mjög duglegur og áreiðanlegur ákvað verkstjórinn á láta Sigga 
keyra valtara og borgaði honum 1500 krónur á tímann. Í nýja starfinu þurfi Siggi að 
leggja mun minna á sig en fékk samt meiri peninga. Hvernig stendur á þessu? 

2. 5% Hvað er átt við með hugtakinu afkastalaun (e. efficiency wages)? Hvernig geta 
afkastalaun orsakað atvinnuleysi? 

3. 5% Frá árinu 1960 hefur atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi aukist stöðugt, sem og víða 
annars staðar. Á sama tíma hefur atvinnuþátttaka karla ýmist staðið í stað eða 
minnkað eins og á Íslandi. Hver er ástæðan fyrir þessu og hverjar eru afleiðingarnar? 

4. 5% Almennt leggst hagfræðin gegn fákeppni og einokun. Hvernig stendur þá á því 
einkaleyfisverndun (e. patent protection) er talin ein af forsendum hagvaxtar? 

5. 5% Hvernig má líta á menntun sem jákvæð ytri áhrif? 
6. 5% Árið 1982 var gengi dollars gagnvart íslensku krónunni 7,24 en er nú um 96. Á 

þessum tíma hefur krónan því veikst um 64% að meðaltali á ári gagnvart dollara. 
Hins vegar hefur þýska markið (síðar evran) styrkst gagnvart dollar á sama tíma. 
Hvaða skýringu getur kenningin um kaupmáttarjafnvægi (e. purchasing-power 
parity) gefið á þessu? 

7. 5% Skilgreinið raungengi. Útskýrið síðan hvernig nota má raungengi sem mælikvarða á 
samkeppnishæfni íslenskra útflutningsgreina. 

8. 5% John Meynard Keynes hélt því fram að hegðun í hagkerfinu (e. behavior in the 
economy) til skamms tíma stjórnaðist að verulegu leyti af afli sem hann kallaði 
„dýrslegt eðli” (e. animal spirit). Með þessu átti hann við að stundum hefði fólk, 
einkum í viðskiptalífinu, jákvæða tilfinningu fyrir hagkerfinu og hvatar yllu því að 
fólk fjárfesti mikið. Á hinn bóginn hefur fólk stundum neikvæða tilfinningu fyrir 
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hagkerfinu og þá dragast fjárfestingar mikið saman. Hvaða áhrif geta svona sveiflur 
haft á verga landsframleiðslu (e. GDP) og verðlag? 

9. 5% Í Bandaríkjunum var almenningur orðinn vanur því að veruleg verðbólga væri 
ríkjandi á áttunda áratugnum. Árið 1979 ákvað Seðlabanki Bandaríkjanna hins vegar 
að ráðast gegn verðbólgu og reyna að draga úr peningamagni í umferð. Fjölmargir 
héldu því fram að þessi aðgerð Seðlabankans myndi valda efnahagssamdrætti í 
Bandaríkjunum. Er þessi fullyrðing í samræmi við líkan af heildarframboði og 
heildareftirspurn? Útskýrið. Hvað ætti að gerast með framleiðslu (e. output) ef 
verðbólga dregst meira saman en fólk býst við m.v. ný -klassísku kenninguna um 
ranga túlkun verðboða (e. new Classical Misperception Theory). 

10. 5% Munu raunlaun (e. real wages) vera hlutfallslega há eða hlutfallslega lág þegar það 
er niðursveifla í hagkerfinu sé tekið mið af kenningunni um tregbreytanleg nafnlaun 
(e. keynesian sticky wage theory)? Mun fólki almennt líka þetta ástand? Hvers 
vegna? 

Ritgerðarspurning 20% - Veljið eina spurningu. 
Svarið spurningunni á próförk. Vandið frágang. 

Spurning 1. 20 % 
Már Guðmundsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, sagði fyrir skömmu að ef af 
byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði yrði, þyrfti Seðlabankinn að halda 
vöxtum 2-3 prósentustigum hærri en ella til að koma í veg fyrir ofþenslu og verðbólgu. 
Útskýrðu vandlega hvað Már á við og notaðu viðeigandi líkön og myndir. Gerðu jafnframt 
grein fyrir hvaða áhrif svona fjárfesting hefur á almennt vaxtastig í landinu, viðskiptajöfnuð 
og gengi krónunnar. Athugaðu hvort langtímaáhrif séu önnur en skammtímaáhrif. Kannaðu 
hvort ríkið geti gripið til mótvægisaðgerða til að koma í veg fyrir að Seðlabankinn þurfi að 
hækka vexti. Að lokum skaltu gera stuttlega grein fyrir áhrifum svona fjárfestingar á 
hagvöxt. 

Spurning 2. 20% 
Verðbólgudraugurinn hefur löngum vofað yfir Íslandi og verðbólga hér hefur jafnan verið 
meiri en í helstu viðskiptalöndum okkar. Fjallaðu vandlega um þann kostnað sem hlýst af 
verðbólgu. Er einhver munur á kostnaði þegar verðbólga er vænt eða óvænt? Skoðaðu 
sérstaklega hvaða áhrif þetta hefur á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja.  
Hvaða leiðir telur þú að séu vænlegar í baráttunni gegn verðbólgu? Er einhver munur á 
viðbrögðum stjórnvalda við verðbólgu þegar það er annars vegar niðursveifla í hagkerfinu 
og hins vegar uppsveifla? 

Þýska, 5. bekkur, viðskipta- og stærðfræðideild 

A.  Wortschatz und Textverständnis 30% 

1. Setzen Sie die Wörter auf Deutsch ein. (Setjið orðin í svigunum rétt beygð á þýsku inn í 
eyðurnar). 10% 
Viele Deutsche machen heute _________________________ (vaktavinna). Ihre  
_________________ (vinnutími) wechselt ständig. Sie tun es, weil ihr Beruf es  
_________________ (krefjast), z.B. bei Ärzten, Schwestern,  
_________________ (lögreglumenn) und Feuerwehrleuten. Viele  
_________________ (þéna) auch dadurch mehr. Für ihre Familien bedeutet das aber ein  
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_________________ (öðruvísi) Leben. Einen _____(sameiginlegur) Feierabend kennen 
viele Ehepaare nicht. Die _________(næturvakt) hat auch gesundheitliche 
________(afleiðingar). Viele leiden unter ___________(svefntruflanir). 

2. Erklären Sie die unterstrichenen Wörter auf Deutsch. (Útskýrið undirstrikuðu orðin á 
þýsku). 5% 
a) Der Esel lief seinem Herrn davon. 
b) Die Bäuerin wollte den Hahn als Sonntagsbraten schlachten. 
c) Der Igel befahl seiner Frau, sich hinzusetzen. 
d) Der Hase raste den Acker zurück. 
e) Mit vieler Mühe schleppten sie die schweren Baumstämme. 

3. Übersetzen Sie die unterstrichenen Wörter. (Þýðið undirstrikuðu orðin eða orðasamböndin á 
íslensku). 15% 
Annas Großmutter Maria lebt in einem Altersheim.  Anna und andere Enkelkinder 
besuchen die alte Frau sehr oft. Maria hatte eine harte Jugendzeit.  Ihr Vater starb im 1. 
Weltkrieg, als sie 12 Jahre alt war. Ihre Mutter mußte berufstätig sein, um sich, Maria und 
drei weitere Kinder ernähren zu können. Mit 14 Jahren beendete Maria ihre Schule. Maria 
war die Älteste von ihren Geschwistern und mußte auch Geld verdienen. Für eine weitere 
Ausbildung war kein Geld da.  Mit 18 Jahren verliebte sie sich in einen jungen Arbeiter, 
der in der selben Fabrik arbeitete. Nach einem Jahr heiratete sie und noch im gleichen Jahr 
wurde ihr erstes Kind geboren. Natürlich mußte Maria zu Hause bleiben, denn Kindergärten 
gab es nicht. In den folgenden Jahren bekam sie noch drei Kinder und erzog sie mit viel 
Liebe und Geduld. Mit dreißig Jahren hatte ihr Mann einen schweren Unfall und konnte 
nicht mehr arbeiten. Für Maria bedeutete das, daß sie jetzt wieder arbeiten gehen und sich 
auch um Mann und Haushalt kümmern mußte. 

Altersheim  
Enkelkinder 
Jugendzeit 
starb 
berufstätig 
beendete 
Geld verdienen 
eine weitere Ausbildung 
verliebte sich 
noch im gleichen Jahr 
gab es nicht 
erzog 
hatte einen schweren Unfall 
bedeutete 
sich um Mann und Haushalt kümmern mußte  

B. Grammatik 45% 

1. Pronominaladverbien (Fornafnaatviksorð eða forsetning og spurnarfornafn). (Myndið 
spurningar þar sem spurt er um undirstrikuðu setningarhlutana). 4% 

Wir erinnern uns noch an diese Reise. 
Ich freue mich auf den Sommer. 
Hagedorn hat nach Schulze gefragt. 
Frau Casparius unterhält sich mit Herrn Hagedorn. 
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2. Ergänzen Sie die Adjektive.  Stigbreytt lýsingarorð. (Setjið lýsingarorðin rétt beygð í 
eyðurnar. Setjið einnig réttar endingar á greini og eignarfornöfn). 10% 

Efsta stig 

Am (lang)_______Tag d _____(nah)_________ Sommers werden wir auf d 
_____(hoch)_________Berg d _____(klein) _________Landes fahren. Wir reisen mit d 
_____(gut)________Autos, und fahren hoffentlich auch zu d 
________(schön)__________Termalgebieten. 

Miðstig 

Der (alt)___________Herr Schulze fragt sein _____(jung)_________Freund Hagedorn, ob 
er mit ihm und sein _____(neu)____________Freund Johann Ski fahren möchte. 

Aber sein _____(alt)_______________und ________(gut)_____________ Freund Johann 
wäre (gern)_______________zu Haus. 

3. Relativpronomen–Myndið tilvísunarsetningar. 8% 

Das Land heißt Island.  Wir wohnen in dem Land. 
Dünger und Strandhafer werden aus Flugzeugen gestreut.  Sie sollen den Sand heften. 
Die Heiden kamen aus Norwegen.  Die Mönche wollten hier mit ihnen nicht leben. 
In Reykjavík gibt es viele Theater.  Die Theater sind gut besucht. 

4. Konjunktiv II. (Setjið eftirfarandi setningar í viðtengingarhátt þátíðar/skildagatíð, og hefjið 
þær með “wenn”.) 5% 

Ihr seid reich. 
Sie machen etwas. 
Er fährt ins Ausland. 
Sie darf tanzen gehen. 
Er hat nichts getan. 

5. Das Passiv. (Setjið setningarnar í þolmynd – sleppið geranda). 8% 

Ich bringe meinen Wagen zur Werkstatt. 
Eine komplizierte Maschine hat die Bleche geformt. 
Du hattest dem Automechaniker gedankt. 

6. Übersetzen Sie ins Deutsche. 10% 

Sagan “Die Schildbürger” segir frá íbúunum í borginni Schilda. Þeir voru mjög heimskir.  
Þeir byggðu ráðhús án glugga og auðvitað var myrkur í húsinu. Þeir tóku þá tígulsteinana af 
þakinu. Það hefðu þeir ekki átt að gera, því um haustið rigndi inn í húsið og allt varð blautt 
(nass). Nú voru þeir í miklum vandræðum og þeir urðu að laga þakið aftur – en þá varð 
dimmt eins og áður. Gætir þú hjálpað þeim?   

C. Schriftlicher Ausdruck 25% 

1. Land und Leute – Schreiben Sie einen Brief an einen Freund im Ausland, indem Sie die 
folgenden Fragen so genau wie möglich beantworten. Vergessen Sie nicht die Anrede und 
ein paar freundliche Worte am Anfang und zum Schluss. Mindestens 15 Sätze. 12% 

- Wo liegt Island? 
- Wie ist die Landschaft? 
- Gibt es viel Wald in Island? 
- Was können Sie über die Tierwelt erzählen? 
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- Erzählen Sie etwas über die Energie in Island. 
- Wie kommt es, dass die Luft so rein und sauber ist? 
- Wovon leben die Isländer? 
- Wie steht es mit dem Tourismus in Island? 

2. Drei Männer im Schnee. Wählen Sie eins der folgenden Themen. (Skrifið aðeins um eitt 
efni a) eða b). Mindestens 15 Sätze. 13% 

a) Erzählen Sie von Herrn Eduard Schulze und seinem Aufenthalt im Hotel Bruckbeuren. 
b) Die Liebe auf den ersten Blick. Erzählen Sie von Herrn Doktor Fritz Hagedorn und 

seiner Liebe zu Hilde. 

Þýska, 6. bekkur 

A. Textverständnis und Wortschatz  (35%) 

1. Ólesinn texti  
Jurek Bielecki ist nicht sicher, ob ihn die große Liebe seines Lebens überhaupt erkennen 
wird. Der magere Pole, der am 7. Juni 1983 auf dem Krakauer Flughafen auf Cyla 
Zacharowitz wartet, hat 39 Rosen im Arm, eine für jedes Jahr, das seit ihrer Trennung 
vergangen ist.  
Als sich ihre Blicke treffen, lässt die Besucherin aus New York ihre Tasche fallen. Sie lacht 
und weint, küsst und umarmt den Mann, der plötzlich nicht mehr weiß, wohin mit seinen 
Blumen. Vor dem Flughafen sitzen die beiden noch eine kleine Ewigkeit fassungslos im 
Auto, und in der Nacht schließen sie keine Minute die Augen. Zu viel haben sie sich zu 
erzählen. Jedes Wort, jeder Blick kommt ihnen vor wie ein Wunder. Aber alles der Reihe 
nach: 
Als sie sich 1943 zum ersten Mal sahen, waren sie im Konzentrationslager, er 22,  
sie 23 Jahre alt. Mit dem ersten Gefangenentransport war Jurek im Sommer 1940 als 
politischer Gefangener nach Auschwitz gebracht worden. Cyla, die polnische Jüdin ist, wird 
1943 dorthin gebracht. Jurek arbeitet im Getreidespeicher, Cyla muss nebenan Mehlsäcke 
flicken.  
Der Blick des Mädchens mit den dunklen Augen trifft Jurek tief. Manchmal treffen sie sich, 
wenn die Frauen zur Toilette gebracht werden. Wenn keiner sie sehen kann, küssen sie sich 
schnell. Jurek weiß, dass Cyla sterben soll, weil sie Jüdin ist. Die Juden werden 
systematisch in den Konzentrationslagern umgebracht. Jurek entschließt sich zur Flucht, 
obwohl er weiß,  
dass es gefährlich ist. Wenn man gefunden wird, wird man gleich aufgehängt. Cyla hat 
wahnsinnige Angst. Ein Mitgefangener, der in der Kleiderkammer arbeitet, organisiert Jurek 
heimlich Stück für Stück eine SS-Uniform.  
Am 21. Juli 1944 holt Jurek seine Freundin. Er sagt dem Wärter, dass er sie zum Verhör in 
ein Nebenlager bringen muss. Mit einem gestohlenen Pass kommen die beiden durchs Tor - 
in die Freiheit. 

Welche 6 von 12 folgenden Aussagen sind richtig? (Frádr. f. rangt svar) (12 %) 

_____ Die Leute auf dem Flughafen haben sich seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen.  
_____ Jurek und Cyla sind auf dem Flughafen ganz verwirrt, weil sie so glücklich sind.  
_____ Sie mussten sich trennen, weil er Deutscher war und sie Jüdin. 
_____ Jurek fand ihre Augen damals schön und verliebte sich in sie.  
_____ Er war ein Wärter und deshalb brachte er die Frauen zur Toilette. 
_____ Jurek war ein SS-Offizier, deshalb wußte er, dass Cyla im Lager sterben würde. 
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_____ Jurek war ein Gefangener im Konzentrationslager, wie Cyla.  
_____ Die Gafangenen, die auf der Flucht gefunden wurden, hängte man sofort auf.  
_____ Jurek stiehlt selber eine SS-Uniform aus der Kleiderkammer. 
_____ Ein SS-Kollege von Jurek besorgt ihm eine Uniform. 
_____ Ein Gefangener besorgt ihm bei Gelegenheit Kleidungsstücke einer Uniform.  
_____ Der Wärter lässt sie durch das Tor, weil die Nazis sie verhören wollen. 

2. Setzen Sie die Wörter auf Deutsch ein.  (15%) 
Die _______ (sagan) “Die Nacht im Hotel” _________(segir frá) einem Mann, der 
Schwamm ______ (hét). Er ________(hefur miklar áhyggjur af) seinen Sohn und möchte 
ihm in seiner ________ (neyð) helfen. Der Junge hält jeden Morgen vor der ____ 
(járnbrautarhliðið) bis der Frühzug vorbei ist. Er ______ (vinkar) den _____ 
(farþegunum), die an d_____  ______ (gluggana) sitzen, aber ______________ (enginn) 
sieht ihn. Der kleine Junge ist _______ (örvæntingarfullur), er ist _____(sorgmæddur) 
und er ______ (grætur) oft. Der Vater hat Angst, daß sein Sohn ______ (deyja) kann. 

3. Erklären Sie die unterstrichenen Wörter auf Deutsch. (die Greisin) (8%)  
1. Die alte Frau besorgte ohne Magd den Haushalt. 
2. Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie ihre Kinder großgezogen. 
3. Die Lithographenanstalt war längst veraltet. 
4.  Sie hielt eine lose Verbindung mit ihrem Sohn aufrecht. 
5. Sie aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? 
6. Sie schrieben sich Briefe darüber, was mit ihr zu geschehen hätte. 
7. Nur Halbwüchsige gingen dorthin.  
8. Eine alte Frau fiel dort sicher auf. 

B. Grammatik (35%) 

1. Bitte die Lücken einfüllen. (5%) 
Der Mann in dem gelb__ Auto fuhr in die Kurve und sah d___Unglückswagen, 
____ (sem) an den Baum gefahren _____ (hafði). Seine Frau, ____ (sem)  
____ (í) Auto geschlafen hatte, schrie leise auf. “_____ (keyrðu) doch weiter!  
Wir wollen nichts mit d____ Polizei zu tun haben!” Der jung___ Mann fuhr weiter, 
__________    __________ (eins og) er nichts gesehen hätte.  

2. Passiv. (þolmynd, nefnið geranda) (10%) 
Die Familie verkaufte die alten Kunstdrucke. Man erzählt dem alten Mann nichts davon, 
weil er  
blind ist und nichts bemerkt. Nach und nach hat seine Frau fast alle Bilder aus der 
Sammlung verkauft. 
Die alten Kunstdrucke _______ 

3. Indirekte Rede. (Óbein ræða)  (10%) 
Der alte Kunsthändler sagte: “Ich komme jetzt von einem kleinen Dorf. Ich traf dort einen 
der seltsamsten Sammler, den ich in meinem Leben begegnet bin. Ich konnte von ihm nichts 
kaufen. Seine Frau und seine Tochter hatten alle Bilder schon verkauft. 
Der alte Kunsthändler sagte, er  _____ jetzt von einem kleinen Dorf. Er 
____ dort einen der seltsamsten Sammler ___ , den er in ______ Leben begegnet _______. 
Er _______ von ihm nichts ________    ______ . Seine Frau und seine Tochter ________ 
alle Bilder schon ________. 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. (10%) 
Gamla konan var 72 ára gömul. Maður hennar var dáinn og eldri börnin voru flutt í burtu. 
Aðeins einn sonur bjó enn í litla þorpinu. Hann átti stóra fjölskyldu en bjó í lítilli íbúð. Hann 
vildi gjarnan flytja með fjölskyldu sína í hús móður sinnar. Gamla konan vildi loksins verða 
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sjálfstæð. Ef hún hefði verið veik, hefði hún ekki eignast nýja vini og hefði ekki heldur 
getað lifað ein. 
 

C. Schriftlicher Ausdruck (30%) 

1. Wählen Sie eins der folgenden Themen. (Veljið annað efnið). 
 Schreiben Sie ca. 100 Wörter.  (10%) 

a. Das Miststück: Erzählen Sie von dem kleinen Peter und seiner Familie. 
b. Der Mann, der nie zu spät kam: Erzählen Sie von Wilfried Kalk. 

2. Erzählen Sie von Regine vor und nach Jan.  
 Schreiben Sie ca. 200 Wörter. (20%) 

 

 

Prófdómarar 

Prófdómarar á stúdentsprófi vorið 2002: 
 
Anna Katrín Árnadóttir spænska 
Dr. Elín G. Guðmundsdóttir efnafræði 
Elísabet Jónasdóttir franska 
Elisabeth Saguar spænska 
Guðlaugur Stefánsson þýska 
Guðrún Kvaran íslenska 
Guðrún Matthíasdóttir þýska 
Ingibjörg Sigurðardóttir enska 
Kári Kaaber latína 
Margrét H. Hjartardóttir franska 
Málfríður Þórarinsdóttir danska 
Pétur Knútsson enska 
Rögnvaldur Möller stærðfræði 
Stefanía Arnórsdóttir þýska 
Steinunn Þorvaldsdóttir enska 
Sölvi Eysteinsson enska 
Valgerður Guðjónsdóttir alþjóðafræði og markaðsfræði 
Þórunn E. Jessen danska 
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Slit lærdómsdeildar 2002 
Formaður Verslunarráðs Íslands, formaður skólanefndar, skólanefndarmenn, kennarar, 
nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar Verzlunarskóla 
Íslands verður slitið að loknu 97. starfsári sínu við brautskráningu stúdenta.  
Sérstaklega fagna ég komu stúdentsefna sem hér sitja nú og bíða þess að fá afhent skírteini 
sín. Foreldra og aðra aðstandendur býð ég einnig, og ekki síður, velkomna. Það er vel að 
foreldrar skuli sýna skólanum velvild og sóma með því að vera hér og taka þátt í þessari 
athöfn. 
Að venju hefst athöfnin með því að skólastjóri gerir stutta grein fyrir niðurstöðum prófa í 5ta 
og 6ta bekk en að því búnu verður gengið til þess verks, sem við öll bíðum eftir, að afhenda 
stúdentsefnum skírteini sín. Í 5. bekk gengu 252 nemendur til prófs. Af þeim hafa 228 lokið 
prófum með fullnægjandi hætti, 11 féllu og 13 eiga enn eftir að ljúka nokkrum prófum eða 
endurtaka próf til þess að ná upp í 6. bekk. Nemendum mun fjölga verulega í 6. bekk næsta 
vetur. 
Fyrirsjáanlegt er að næsta vetur verði fleiri nemendur í skólanum en nokkru sinni fyrr, ekki 
aðeins vegna fjölgunar nemenda í 6. bekk heldur einnig vegna þess að þá verður í fyrsta sinn 
boðið upp á nýtt nám á sviði tölvu- og upplýsingatækni. Svo er nú komið að samningur 
skólans við Menntamálaráðuneytið leyfir ekki frekari fjölgun nemenda. Viðræður standa nú 
yfir við ráðuneytið um það mál og standa vonir til að niðurstaðan verði sú að skólanum verði 
heimilað að taka inn 200 nýja nemendur og byggja viðbyggingu við núverandi skólahús 
vegna þeirra. Skólinn myndi sjálfur kosta þá framkvæmd með sama hætti og gert var þegar 
núverandi skólahús var reist.  
Í 6. bekk gengu 216 nemendur undir stúdentspróf og hafa 211 þeirra lokið prófum og verða 
brautskráðir nú. Af þessum 211 stúdentsefnum koma 25 úr alþjóðadeild, 46 úr viðskiptadeild, 
13 úr máladeild, 74 úr hagfræðideild og 53 úr stærðfræðideild. Þrír nemendur þreyttu próf 
utanskóla og verða því alls 214 stúdentar brautskráðir að þessu sinni. Einn nemandi, Kristín 
Katla Swan, brautskráist nú úr tveimur námsdeildum. Hún verður stúdent úr alþjóða- og 
stærðfræðideild með samtals 172 námseiningar. Þetta er mesti fjöldi námseininga sem nokkur 
stúdent hefur tekið við nám í Verzlunarskólanum. Til þess að ná því þurfti Kristín að bæta við 
sig 5. námsárinu því bekkjakerfi býður ekki upp á annað. Hér liggur því einstaklega 
viðamikið og langt nám að baki einu stúdentsprófi. Segja má að sá hópur sem nú verður 
brautskráður frá skólanum sé að fleiru en einu leyti mestur allra stúdentahópa skólans. Bæði 
er hér um að ræða stærsta stúdentahóp 6. bekkjar í allri sögu skólans og miklu fleiri eru nú 
með fyrstu ágætis-einkunn en áður hefur sést, eða 14 manns. Auk þess má segja að árangur 6. 
bekk-inga á prófum sé almennt góður. Það má því með sanni segja að stúdentar þeir, sem nú 
verða brautskráðir, skipi sérstakan afrekshóp. 
 
Kæru stúdentsefni. 
Stundin er runnin upp. 
Stundin þegar þið fáið lárviðarsveiginn settan á höfuð ykkar. Sigurstundin. 
Stundin þegar árangur verka ykkar verður veginn og mældur. Stund reikningsskilanna. Stundin 
þegar við kveðjumst og höldum hvert í sína áttina. Stund saknaðar og stund gleðinnar. Sú stund 
þegar við gerum upp við fortíðina og horfum til framtíðar. Í Verzlunarskóla Íslands komuð þið 
full trausts og vonar. Þar hafið þið mætt þáverandi 6. bekkingum sem báru sig svo vel sumir að 
engu var líkara en þeir teldu sig eiga skólann. Nú hafið þið lokið göngu ykkar gegnum 
Verzlunarskólann. Þið áttuð skólann í vetur en hafið afhent hann þeim sem næstir koma og við 
eiga að taka. Skólinn sem svo lengi hefur markað nútíð ykkar fer nú að þokast yfir í fortíðina 
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þar sem hann verður vonandi varðveittur sem kær minning. Ekki vegna þess að allt hafi verið 
kært sem gerðist heldur vegna þess að tilfinningalegur þroski ykkar þarf á því að halda að 
minningar séu kærar. Minning verður kær þegar þið hafið gert hið liðna upp og sæst við það 
sem gerðist og jafnvel það sem gerðist ekki, sem er oft erfiðara. 
Þið komið úr öllum áttum. Nær allir grunnskólar Reykjavíkursvæðisins hafa lagt til nemendur í 
þennan hóp og margir skólar utan af landi. Þar voruð þið vön því að sýna góðan árangur og 
mörg án þess að hafa mikið fyrir því. Það hefur verið hlutverk Verzlunarskólans að kynna ykkur 
hvert fyrir öðru þannig að ykkur öllum mætti verða ljóst að enda þótt þið séuð hvert um sig 
vissulega sérstök, þá eruð þið ekki sérstakari en svo að þið mætið á hverjum degi öðru sérstöku 
fólki sem á skilið aðdáun ykkar og virðingu sökum hæfileika sinna og árangurs í öllu sem það 
gerir. 
Mikilli baráttu er lokið, lokið með fullum sigri og nú ber ykkur að njóta augnabliksins. 
Varðveita það í sjóði minninganna til afnota fyrir ykkur sjálf þegar þörf kallar á og vonandi 
einnig síðar fyrir börn ykkar og barnabörn þegar þau þurfa á hvatningu og örvun að halda. 
Listin að lifa er einmitt í því fólgin að kunna að njóta líðandi stundar. Það er von mín og ósk 
ykkur til handa, ágætu nemendur, að þið farið héðan öll vel mennt. Ekki aðeins í þeim 
skilningi sem mældur er með mælistiku einkunna og námsgreina heldur einnig og ekki síður 
með þeim siðum og háttum sem þið hafið tileinkað ykkur í umgengni við annað fólk. 
Möguleikar ykkar og framavonir hvíla öðru fremur á getu ykkar til þess að koma þannig fram 
að öðru fólki líki við ykkur og finni hjá sér hvöt og löngun til þess að greiða götu ykkar. 
Heiðarleiki og réttsýni eru meðal mikilvægustu eiginleika vel menntra manna. Ekki aðeins af 
siðferðislegum ástæðum heldur einnig vegna þess að samskipti manna og öll viðskipti 
byggjast á trausti sem auðvelt er að rífa niður en seinlegt að byggja upp. Sá sem ekki nýtur 
trausts á erfitt uppdráttar. 
Verzlunarskólinn hefur reynt að skapa ykkur skilyrði til þess að læra að lifa, leika og ná 
árangri. Þið hafið lært að ekkert fæst án fyrirhafnar. Þið hafið lært að ef þið viljið ná ein-
hverju markmiði þá þarf að láta af því vita og bera sig eftir því. Þið hafið einnig lært að ekki 
fæst allt strax og þá gildir að reyna bara aftur ef það er fyrirhafnarinnar virði. Öll hafið þið 
góðar gáfur og mikla hæfileika. Öll hafið þið öðlast mikinn þroska með veru ykkar hér og öll 
eruð þið verðug þess að nafn Verzlunarskóla Íslands styrki ykkur um ókomin ár í lífi ykkar 
og starfi. Nemendur liðinna ára og áratuga hafa byggt upp orðstír skólans. Þess munuð þið nú 
njóta, en nú er að ykkur komið að tryggja með lífi ykkar og starfi að Verzlunarskólinn njóti 
áfram góðs álits og það gerið þið ekki einungis fyrir ykkur sjálf heldur einnig fyrir þá 
nemendur sem eiga eftir að útskrifast héðan á ókomnum árum, þar á meðal, ef til vill börn 
ykkar og barnabörn. Þau munu þurfa á góðum skóla að halda. Að svo mæltu bið ég nemendur 
um að ganga fram og veita prófskírteinum sínum viðtöku. 
 
Kæru stúdentar. 
Ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar hjartanlega til hamingju með að þið skulið nú hafa náð því 
takmarki ykkar að fylla flokk stúdenta Verzlunarskóla Íslands. Ég vona að þið hafið náð þeim 
árangri sem að var stefnt og vissulega getið þið verið stolt og ánægð með árangurinn. 
Skólastjóri ykkar og kennarar eru ekki síður stoltir og ánægðir. Það er á þessari stundu sem 
okkur finnst við sjá afrakstur verka okkar. Allur þessi hópur með stúdentspróf í höndunum sem 
við trúum að geti verið lykill að þeim dyrum sem þið eigið eftir að vilja opna inn í þá framtíð 
sem ykkur dreymir um. Við eigum eftir að fylgjast með ykkur og í hvert sinn sem fréttist af 
ykkur þá munum við finna fyrir þeirri samkennd sem því fylgir að hafa mátt eiga þátt í að móta, 
mennta og aga ykkur nokkur mikilvægustu ár ævi ykkar. Við höfum auðgað líf hvert annars. 
Það er hlutverk skólans og þeirra sem þar vinna að búa ykkur undir að takast á við lífið og þá 
þannig að þig vaxið með lífinu og af lífinu. Ekki aðeins með því að kenna ykkur þau fræði sem 
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ykkur eru svo nauðsynleg heldur ekki síður með því að gera til ykkar kröfur, fá ykkur til að 
bregðast við kröfunum og takast á við viðfangsefnin, fólkið og ykkur sjálf með síbreytilegum 
hætti. Skólinn hefur verið stór hluti af lífi ykkar og lífið verður alltaf ykkar skóli. 

Verðlaun og viðurkenningar 
Nú snúum við okkur að því sem skemmtilegast er, en það er að verðlauna þá stúdenta sem til 
verðlauna hafa unnið samkvæmt venju og hefð sem um það ríkir. Það eru sérstakir verðlauna-
sjóðir sem verðlaunin koma úr og stofnendur þeirra sjóða ákváðu á sínum tíma hvernig að skuli 
standa. 
 
Verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi, þ.e. í bókfærslu, 
rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði: 

Ingunn Agnes Kro  6-T með I. ág. eink. 9,7 að meðaltali í þessum 
greinum. 

 

Verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á stúdentsprófi, þ.e. í alþjóðamarkaðsfræði, 
alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, alþjóðahagfræði og menningarfræði: 

Helga Björk Jónsdóttir 6-A I.ág. eink. 9,0 að meðaltali í þessum 
greinum. 

 
Verðlaun Hjartar Jónssonar, kaupmanns, fyrir færni í móðurmáli, kr. 10.000: 

Árni Baldur Möller  6-X I. ág. eink. 9,0 í ritgerð og 10,0 í 
árseinkunn. 

 
Verðlaun Raungreinasjóðs fyrir afburðaárangur í eðlisfræði, kr. 10.000: 

Narfi Þorsteinn Snorrason 6-X I. ág. eink. 10,0 
 
Bókaverðlaun frá Stærðfræðifélaginu fyrir afburðaárangur í stærðfræði: 

Árni Baldur Möller  6-X I. ág. eink. 9,5 og 10,0 
 
Minningarsjóður um Jóhann Guðnason fyrir bestan árangur í tölvufræði á stúdentsprófi, 
verðbréf að upphæð kr. 15.000: 

Garðar Hauksson  6-Y I. ág. eink. 10,0 
 
Verðlaun Eddu – miðlunar og útgáfu fyrir framúrskarandi árangur í íslensku: 

Sigríður Helga Árnadóttir 6-T I. ág. eink. 10,0 
 
Verðlaun Minningarsjóðs um dr. Jón Gíslason: 
 
Þýska. 

Anna Gyða Pétursdóttir 6-T 
Ingunn Agnes Kro 6-T 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í þýsku. 

 
Latína. 

Pétur Ingi Pétursson 6-L 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í latínu. 

 
Enska. 

Barði Erling Barðason 6-A 
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Ingunn Agnes Kro 6-T 
Kristjana Guðjónsdóttir 6-Y 
Rakel Rut Nóadóttir 6-A 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í ensku. 

 
Franska. 

Berglind Þorbjörnsdóttir 6-L 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í frönsku. 

 
Hæsta meðaleinkunn í erlendum tungumálum: 

Ingunn Agnes Kro 6-T 
hlýtur peningaverðlaun kr. 15.000.- fyrir frábæran árangur í erlendum tungumálum. 
Þá er lokið afhendingu verðlauna Minningarsjóðs dr. Jóns. 

 
Bókaverðlaun Þýska sendiráðsins: 

Gísli Kristjánsson 6-Y 10,0 
Narfi Þorsteinn Snorrason 6-X 10,0 
Sigríður Helga Árnadóttir 6-T 9,5 
Jóhanna Bergsteinsdóttir 6-T 9,5 
Guðbjört Gylfadóttir 6-Y 9,5 
Ingi Hrafn Guðmundsson 6-X 9,5 

 
Verðlaun Sögufélagsins: 
Sögufélagið sæmir nemendur verðlaunum fyrir frábæran árangur á stúdentsprófi í sögu og 
listasögu. 

Narfi Þorsteinn Snorrason 6-X 10,0 
hlýtur bókaverðlaunin fyrir afburðaárangur á stúdentsprófi í sögu. 
Þórunn Helga Felixdóttir 6-Y 10,0 
hlýtur bókaverðlaun fyrir afburðaárangur á stúdentsprófi í listasögu. 

 
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í spænsku: 

Berglind Þorbjörnsdóttir 6-L 
hlýtur verðlaun frá Don Quijote skólanum og Stúdentaferðum ehf., 2ja vikna 
spænskunám á Spáni ásamt gistingu. 

 
Verðlaun skólans fyrir frábæran árangur í alþjóðafræði hlýtur: 

Ásta Mekkín Pálsdóttir 6-A I. ág. eink. 10,0 
 
Verðlaun skólans fyrir frábæran árangur í menningarfræði hlýtur: 

Barði Erling Barðason 6-A I. ág. eink. 10,0 
 
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði frá Efnafræðifélagi Íslands: 

Narfi Þorsteinn Snorrason 6-X 10,0 
 
Bókaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íþróttum: 

Lilja Dögg Valþórsdóttir 6-R 1. ág. eink. 10,0. 
Ingi Hrafn Guðmundsson 6-X 1. ág. eink. 10,0. 

 
Bókaverðlaun skóla fyrir hæstu aðaleinkunnir: 

Dúx Ingunn Agnes Kro 6-T 9,7 
Semidúx Narfi Þorsteinn Snorrason 6-X 9,6 
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3.-5.  Sigríður Helga Árnadóttir 6-T 9,4 
3.-5.  Jóhanna Bergsteinsdóttir 6-T 9,4 
3.-5.  María Kristjánsdóttir 6-E 9,4 
6.  Svava Jóhanna Haraldsdóttir 6-T 9,3 
7.-9. Ísleifur Orri Arnarson 6-X 9,2 
7.-9. Árni Baldur Möller 6-X 9,2 
7.-9. Guðbjört Gylfadóttir 6-R 9,2 
10.-13.  Þóra Jónsdóttir 6-E 9,1 
10.-13  Hannes Arnórsson 6-R 9,1 
10.-13.  Barði Erling Barðason 6-A 9,1 
10.-13.  Helga Björk Jónsdóttir 6-A 9,1 
14.  Þórunn Helga Felixdóttir 6-Y 9,0 

 
Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjórn Nemendafélagsins og öllum sem báru félagslífið á 
herðum sér sl. vetur fyrir frábærlega vel unnin störf. Sérstaklega vil ég þakka Gísla Krist-
jánssyni, forseta NFVÍ, fyrir sín traustu formannsstörf og lipurð í samstarfi og samskiptum við 
skólastjórn. Það styrkir skólann óneitanlega að hafa slíka nemendur í forystu. Nú líður að 
kveðjustund. Vinir halda sitt í hver í sína áttina og ný verkefni taka við. Hvíld á sólarströnd, 
vinna og háskólanám. Á liðnum árum hafa mörg vináttubönd verið hnýtt í Verzlunarskólanum 
og mörg ykkar hafa eignast þá vini sem traustastir munu reynast og best endast. Sömuleiðis 
hefur góður vinskapur tekist á milli margra nemenda og kennara og skólastjóri á því láni að 
fagna að hafa mátt eiga vinsamlegt og gott samstarf við mörg ykkar. Brautskráning ykkar er 
fagnaðarefni, en jafnframt blandin söknuði og eftirsjá. Munið að leggja rækt við vináttu ykkar 
og týnið aldrei alveg hvert af öðru. Gefið ykkur tíma til að hittast og notið tækifærið þegar leiðir 
liggja saman til þess að rifja upp gömul kynni og ánægjulegar minningar. Gleymið heldur ekki 
þeim sem ólu ykkur upp og kostuðu til náms. Foreldrar og ef til vill afi og amma tóku þátt í 
baráttu ykkar, kvíða, vonum, gleði og sorgum. Nú er rétti tíminn til að þakka fyrir stuðninginn, 
nú þegar þið eruð að stíga yfir þröskuldinn frá æsku til fullorðinsára. Nú gefst tími til að þakka 
foreldrum ykkar fyrir það sem þau hafa fyrir ykkur gert. 
 
Kæru stúdentar. 
Þið eruð auðug. 
Þið eruð auðug af gáfum og glæsileik, andríki og atorku. Ykkur hefur verið mikið gefið og af 
ykkur er mikils vænst. Og það er ekki aðeins mikið sem þið hafið fengið fyrir ykkur sjálf heldur 
hafið þið svo mikinn stuðning til allra góðra verka að þið getið fyllt Háskólabíó af stuðningsliði. 
Hér situr það fólk sem vill mega njóta sigranna með ykkur og er tilbúið til að rétta ykkur 
hjálparhönd þegar þið þurfið á stuðningi að halda. Leyfið því að gleðjast með ykkur nú og gætið 
þess að styrkja fjölskylduböndin hvenær sem tækifæri gefst til. Mörgu hafið þið getað glaðst 
yfir saman á liðnum árum og miklu meir er eftir ef líf og heilsa leyfir. 
Ég endurtek hamingjuóskir mínar til ykkar og fjölskyldna ykkar. Ég óska ykkur velfarnaðar á 
komandi árum og vona að draumar ykkar og óskir megi rætast og framtíðin eigi eftir að brosa 
við ykkur björt og fögur. Foreldrum og öðrum aðstandendum óska ég til hamingju með árangur 
barna sinna og farsæl próflok. Kennurum þakka ég samvinnuna í vetur og góð störf í þágu 
stúdenta og skóla. 
Gestum öllum þakka ég fyrir komuna.  
Verzlunarskóla Íslands er slitið en áður en við förum héðan skulum við rísa á fætur og syngja 
skólasönginn. 
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Stúdentar útskrifaðir vorið 2002 
Alþjóðadeild 
 

Andri Karl Ásgeirsson           
Arnar Jón Agnarsson             
Atli Erlendsson                 
Ágúst Ingvar Magnússon          
Árdís Ýr Pétursdóttir           
Ásgeir Rafn Birgisson           
Ásta Mekkín Pálsdóttir          
Barði Erling Barðason           
Dagmar Ösp Vésteinsdóttir       
Elsa María Rögnvaldsdóttir      
Eva Rós Baldursdóttir           
Helga Björk Jónsdóttir          
Hjörtur Örn Eysteinsson         

Inga Björk Guðmundsdóttir       
Íris Ósk Ólafsdóttir            
Karen Lind Gunnarsdóttir        
Karl Jóhann Hafliðason          
Lilja Erla Jónsdóttir           
María Baldursdóttir             
Ómar Örn Bjarnþórsson           
Rakel Rut Nóadóttir             
Sara Stefánsdóttir              
Sindri Þórarinsson              
Steinar Ingi Farestveit         
Steinunn Arnórsdóttir           

 
 
Máladeild 
 
Ágústa Rakel Davíðsdóttir       
Berglind Ingvarsdóttir          
Berglind Þorbjörnsdóttir        
Bergþóra Rúnarsdóttir           
Eva Harðardóttir                
Guðrún Svava Baldursdóttir      
Halla María Ólafsdóttir         
 

Helga Margrét Helgadóttir 
Jóhanna Sigmundsdóttir 
Katrín Halldórsdóttir           
María Þórðardóttir              
Pétur Ingi Pétursson            
Sonja Ýr Þorbergsdóttir 
Valgerður Ósk Guðmundsdóttir 

Hagfræðideild 
 
Andri Björn Gunnarsson          
Agnar Þór Guðmundsson           
Andri Stefánsson                
Andri Tómas Gunnarsson          
Anna Gyða Pétursdóttir          
Arna Lind Sigurðardóttir        
Arnar Bentsson                  
Arnar Logi Elfarsson            
Ármann Sigmarsson               
Benedikt Ólafsson               
Bjarki Már Baxter               
Brynjólfur Jónsson              
Dóra Sif Sigurðardóttir         
Elfa Björk Erlingsdóttir        
Elín Hanna Pétursdóttir         
Elín María Guðbjartsdóttir      
Elín Rut Stefánsdóttir          
Elísabet Jónsdóttir             
Eva Hrönn Jónsdóttir            
Eva Ómarsdóttir                 
Fannar Ottó Viktorsson          
Gerður Björk Harðardóttir       
Grétar Dór Sigurðsson           
Guðbjörg Birna Björnsdóttir     
Guðfinnur Ólafur Einarsson      
Guðrún Anny Hálfdánardóttir     
Guðrún Helga Jónsdóttir         
Guðrún Lilja Lýðsdóttir         

Gunnar Þór Tómasson             
Halldór Eggert Sigurðsson       
Hannes Arnórsson                
Harpa Dögg Vífilsdóttir         
Helga Rún Hafliðadóttir         
Helga Þóra Jónasdóttir          
Héðinn Þórðarson                
Hörður Heimir Sigurðsson        
Inga Þyri Þórðardóttir          
Ingibjörg Sigþórsdóttir         
Ingunn Agnes Kro                
Íris Ósk Ágústsdóttir           
Jóhann Einar Jónsson            
Jóhanna Bergsteinsdóttir        
Kári Árnason                    
Kolbrún Franklín                
Lilja Dögg Valþórsdóttir        
Lilja Jónsdóttir                
Lilja Rut Kristófersdóttir      
Linda Garðarsdóttir             
Magnús Edvardsson               
María Björg Ágústsdóttir        
María Björg Magnúsdóttir        
Ómar Örn Sævarsson              
Ragnheiður Guðmundsdóttir       
Rakel Ösp Hafsteinsdóttir       
Reynir Páll Helgason            
Rósa Guðmundsdóttir             
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Sigríður Dóra Héðinsdóttir      
Sigríður Helga Árnadóttir       
Sigrún Hafþórsdóttir            
Sigrún Pálína Magnúsdóttir      
Sonja Bjarnadóttir              
Stefán Jónsson                  
Styrmir Gunnarsson              
Svandís Hlín Karlsdóttir        
Svava Jóhanna Haraldsdóttir     

Sveinn Biering Jónsson          
Trausti Jónsson                 
Viðar Reynisson                 
Viðar Sturluson                 
Viggó Davíð Briem               
Vilhjálmur Ingi Halldórsson     
Vilhjálmur Vilhjálmsson         
Þóra Kristín Arnarsdóttir       

 
Viðskiptadeild 
 
Arna Eir Einarsdóttir           
Auður Dagný Kristinsdóttir      
Berglind Björk Bragadóttir      
Björn Berg Gunnarsson           
Dagur Eyjólfsson                
Díana Árnadóttir                
Eðvald Ingi Gíslason            
Eðvarð Þór Gíslason             
Elsa Ósk Alfreðsdóttir          
Fríða Gylfadóttir               
Guðlaugur Örn Hauksson          
Guðrún Birna Einarsdóttir       
Gylfi Jónsson                   
Hermann Örn Pálsson             
Hjalti Jónsson                  
Hulda Sif Ólafsdóttir           
Hörður Logi Hafsteinsson        
Inga María Ottósdóttir          
Íris Ósk Valsdóttir             
Ívar Örn Indriðason             
Jóhannes Snævarr                
Jórunn S Gröndal                
Kjartan Örn Júlíusson           
Kjartan Þórarinsson             

Kjartan Valur Þórðarson         
Kristín Gestsdóttir             
Kristján Andrésson              
Lára Hrönn Pétursdóttir         
María Kristjánsdóttir           
Pálína Björk Matthíasdóttir     
Rakel Hlín Bergsdóttir          
Rakel Ósk Hreinsdóttir          
Róbert Geir Gíslason            
Sigurður Hannes Ásgeirsson      
Sigurður Hrannar Hjaltason      
Sjöfn Eva Andrésdóttir          
Sólrún Dröfn Björnsdóttir       
Stefán Bjarni Bjarnason         
Steinar Karl Kristjánsson 
Sunneva Torp                    
Svava Bernhard Gísladóttir      
Sævar Sigurðsson                
Valdimar Gunnar Hjartarson      
Valgerður Arnardóttir           
Þóra Jónsdóttir                 
Þórða Berg Óskarsdóttir         
Þórir Júlíusson                 

 
Stærðfræðideild 
 
Andri Guðmundsson               
Andri Már Ólafsson              
Andri Traustason                
Arnór Jónsson                   
Árni Baldur Möller              
Árni Birgisson                  
Ársæll Þór Jóhannsson           
Ásdís Ella Jónsdóttir           
Bjarki Guðlaugsson              
Daníel Helgi Reynisson          
Daníel Páll Jónasson            
Einar Þór Ívarsson Berndsen 
Elvar Már Pálsson               
Erna Sigurðardóttir             
Finnur Freyr Eiríksson          
Garðar Hauksson                 
Gísli Kristjánsson              
Guðbjört Gylfadóttir            
Guðmundur Gauti Sveinsson       
Guðný Ásgeirsdóttir             

Guðrún Bjartmarz                
Guðrún Dóra Bjarnadóttir        
Guðrún Sunna Egonsdóttir        
Halldór Marteinsson             
Halldóra Brynjólfsdóttir        
Haraldur Steinþórsson           
Helena Árnadóttir               
Helga Björk Arnardóttir         
Helgi Rafn Hallsson             
Hlynur Ólafsson                 
Höskuldur Darri Ellertsson      
Ingi Sturla Þórisson            
Ína Rós Helgadóttir             
Ísleifur Orri Arnarson          
Jóhann Sigurðsson               
Jóhanna Guðmundsdóttir          
Jón Pétur Skúlason              
Jón Sævarsson                   
Kristinn Pétur Skúlason         
Kristín Katla Swan              
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Kristjana Guðjónsdóttir         
Kristófer Hannesson             
Logi Guðjónsson                 
Margrét Þóra Jónsdóttir         
Narfi Þorsteinn Snorrason       
Ingi Hrafn Guðmundsson          
Oddur Kristjánsson              

Ólafur Páll Einarsson           
Páll Vignir Axelsson            
Sakarías Ingólfsson             
Sara Hilmarsdóttir              
Tryggvi Björgvinsson            
Þorkell Pétursson               
Þórunn Helga Felixdóttir        

 
Utanskóla 
 
Bragi Rúnar Axelsson   
Helgi Páll Sigurðsson   
Íris Ósk Guðsteinsdóttir   
 

Sæmundur Óskar Haraldsson 
Védís Hervör Árnadóttir  
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Áfangaheiti námsgreina 2001–2002 
Námshópur 3bk 4 hagfr 4 mála 4 stf 5 alþj 5 vfr 5 mála 5 hfr 5 stf 6 Alþj 6 vfr 6 mála 6 hfr 6 stf 
Bekkir A-J D-J L X-Y A D-F L R-T X-Z A D-E L R-T X-Z 
Námsgrein:                    
Íslenska ÍSL102 ÍSL202 ÍSL202 ÍSL202 ÍSL302 ÍSL302 ÍSL303 ÍSL302 ÍSL302 ÍSL402 ÍSL402 ÍSL403 ÍSL402 ÍSL402 
  ÍSL112 ÍSS212 ÍSS212 ÍSS212 ÍSL312 ÍSL312 ÍSL312 ÍSL312 ÍSL312 ÍSL412 ÍSL412 ÍSL412 ÍSL412 ÍSL412 
Enska ENS104 ENS204 ENS204 ENS204 ENS305 ENS304 ENS313 ENS304 ENS303 ENS405 ENS404 ENS413 ENS404 ENS404 
           ENS312      ENS422    
Danska DAN103 DAN204 DAN204 DAN204             
Þýska ÞÝS104 ÞÝS204 ÞÝS204 ÞÝS204 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS404  ÞÝS404 ÞÝS404   
Franska FRA104 FRA204 FRA204 FRA204 FRA304 FRA304 FRA304 FRA304 FRA304 FRA404  FRA404 FRA404   
Spænska     SPÆ104     SPÆ204      SPÆ304    
Latína          LAT104      LAT204    
Stærðfræði STÆ105 STÆ205 STÆ203 STÆ213 STÆ304 STÆ314 STÆ304 STÆ313 STÆ333   STÆ444  STÆ403 STÆ423 
       STÆ223    STÆ323 STÆ334     STÆ413 STÆ434 
Líffræði              LÍF104 LÍF104 LÍF104 LÍF104 LÍF115 
Efnafræði        EFN103 EFN105 EFN103 EFN105 EFN115      EFN204 
Eðlisfræði            EÐL107      EÐL207 
Jarðfræði NÁT103    JAR103             
Hagfræði REK103 ÞJÓ103 ÞJÓ103 ÞJÓ103  REK205  HAG105  ÞJÓ302 REK304  ÞJÓ304   
Bókfærsla BÓK104 BÓK204 BÓK203 BÓK204        BÓK303  BÓK303   
Tölvunotkun TÖL104 TÖL204 TÖL204 TÖL204 UPP113 UPP103   FOR103        
Lögfræði             LÖG114 LÖG103 LÖG103 LÖG103 LÖG103 
Saga   SAG103 SAG103 SAG103 SAG203 SAG203 SAG203 SAG203 SAG203 SAG303 SAG03 SAG304 SAG03 SAG03 
Menningarfræði        MEN104  MEN104   MEN203      
Alþjóðafræði        ALÞ203     ALÞ302      
   Sölu og m        MAR102 MAR103           
   Fjármál           FJÁ103         
Stjórnun               STÓ103     
Leikfimi ÍÞR102 ÍÞR202 ÍÞR202 ÍÞR202 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 
  ÍÞR112 ÍÞR212 ÍÞR212 ÍÞR212 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 
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Námshópur 3bk 4 hagfr 4 mála 4 stf 5 alþj 5 vfr 5 mála 5 hfr 5 stf 6 Alþj 6 vfr 6 mála 6 hfr 6 stf 
Bekkir A-J D-J L X-Y A D-F L R-T X-Z A D-E L R-T X-Z 
 Val:                    
Fjármálafræði             FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 
Forritun            FOR113 FOR113 FOR113 FOR113   
Forritun2                 FOR203 
Heimspeki            HEI103 HEI103 HEI103 HEI103 HEI103 
Llögfræði          LÖG103 LÖG103 LÖG103 LÖG103 LÖG103 
Sálarfr.          SÁL103 SÁL103 SÁL103 SÁL103 SÁL103 
Spænska            SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 
Stjórnmálafr            SFR103 SFR103 SFR103 SFR103 SFR103 
Stjörnufræði            STF103 STF103 STF103 STF103 STF103 
Stofnun og rekstur 
eigin fyrirtækis            FYR103 FYR103 FYR103 FYR103 FYR103 

 
 
 
 


