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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 stjórn-
armanna 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. 



2 

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 stofnunarinnar. 

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 
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. 
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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. 

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 2002-2003: 

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 
Kirsten Friðriksdóttir, erlend samskipti 
Ragna Kemp, endurmenntun 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, gæðastjórnun 
Soffía Magnúsdóttir, tjáning 
Þorkell H. Diego, prófstjórn 

Deildarstjórar 
Alþjóðadeild Kirsten Friðriksdóttir 
Dönskudeild Guðbjörg Tómasdóttir 
Enskudeild Bertha Sigurðardóttir 
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 
Tölvu- og upplýsingadeild Gísli Björn Heimisson 
Upplýsingatæknideild Baldur Sveinsson 
Viðskiptagreinadeild Guðlaug Nielsen 
Þýskudeild Nanna Þ. Lárusdóttir 
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Kennarar 

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

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

Alexía M. Gunnarsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-B og J; 5-A; 6-R og X.  

Anton Karl Ingason, háskólanemi: 
Forritun í 5-X. 
Tölvunotkun í 3-B. 

Auður Fríða Gunnarsdóttir, M.A.: 
Þýska í 3-A og B; 5-D, E og X;  
6-A, L og T. 

Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, B.A.: 
Danska í 3-A, B, G, I og J; 4-D, E, H  
og K; 5-A. 

Ármann Halldórsson, B.A.: 
Enska í 5-B, X og Y; 6-A, T og X.  
Heimspeki í 6-val. 

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

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

Ásta Henriksen B.A.: 
Enska í 3-I og J; 4-F, G og H. 

Baldur Sveinsson, B.A.: 
Stærðfræði í 6-R. 
Tölvunotkun í 3-E og K. 
Forritun í 6-A. 

Benedikt Ingi Ásgeirsson, B.S.: 
Stærðfræði í 3-A og 4-F. 
Efnafræði í 5-Y; 6-X og Y. 

Berta Guðmundsdóttir, B.A.: 
Bókfærsla í 3-D og G. 

Hagfræði í 3-D og G 
Stjórnun 6-D og F. 

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

Bjarni Már Gylfason, B.A.: 
Hagfræði í 3-C og I; 4-U og X; 5-R; 6-R, S 
og T. 

Brjánn Guðni Bjarnason, háskólanemi: 
Tölvunotkun í 3-A og F. 

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

Eiríkur K. Björnsson, M.A.: 
Saga í 4-K og J; 5-A, F og S; 6-F, S og X. 
Stjórnmálafræði í 6 val. 

Friðrik Sigfússon, M.A.: 
Ensku í 3-F, G og H; 6-F, R og Y. 

Gerður Harpa Kjartansdóttir, B.A.: 
Enska í 3-C, D og E; 4-K og U; 6-L. 

Gísli Björn Heimisson, kerfisfræðingur: 
Tölvunotkun í 3-C og I. 
Forritun í 4-U og 5-Y.  

Guðbjörg Tómasdóttir, B.A.: 
Danska í 3-D, F og H; 4-F, I  og X.  

Guðlaug Nielsen, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-I; 4-D, H og J; 6-D, F, I og S. 

Guðmundur Kristjánsson, háskólanemi:  
Tölvunotkun í 3-D. 

Guðrún Egilson, B.A.: 
Íslenska í 4-F, G og K; 5-R og Y. 

Guðrún Inga Sívertsen, háskólanemi: 
Hagfræði í 4-D og H. 
Stjórnmálafræði í 6-val. 
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Gunnar Skarphéðinsson, B.A.: 
Íslenska í 4-D og I; 5-D og F; 6-F, L og Y. 

Hallur Örn Jónsson, háskólanemi: 
Saga í 4-D og I. 

Hans Herbertsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-B, C, E og F; 4-K, U og X. 

Hákon Sveinsson, kennari:  
Stærðfræði í 4-H og K; 5-A, B, D og E;  
6-D.  

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

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

Hjörtur Hjartarson, háskólanemi: 
Upplýsingafræði 5-A, B og D. 

Hrafnhildur Guðmundsdóttir B.A.: 
Franska í 3-J og K; 4-J; 5-F og Y; 6-A, L 
og R. 

Hulda S. Sigtryggsdóttir, cand.mag.: 
Saga í 5-B, D, R og Y; 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.: 
Stærðfræði í 6-Y.  

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

Jóhanna Björnsdóttir, vélritunarkennari: 
Tölvunotkun í 4-F, G, H, I og K. 
 

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

Jónína Ólafsdóttir, B.A.: 
Enska í 4-I, J og X; 5-R og S. 

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

Kristín I. Jónsdóttir, B.A.: 
Tölvunotkun í 4-D, E, J, U og X. 

Laufey R. Bjarnadóttir, B.A.: 
Enska í 3-A, B og K; 4-D. 
Danska í 3-C og E. 

Margrét Auðunsdóttir, B.S.: 
Efnafræði í 5-D, F og R. 
Líffræði í 6-D, E, F, T og X. 

María Gunnarsdóttir, B.A.: 
Sálfræði í 6-val. 

María Jóhanna Lárusdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-I; 5-E og X. 

Marion Wiechert, B.Ed.: 
Þýska í 4-D og E; 5-B, F og Y; 6-S. 

Nanna Þ. Lárusdóttir, B.A.: 
Þýska í 3-C og D; 4-F og G; 5-S. 

Ninna B. Sigurðardóttir, íþróttakennari: 
Leikfimi stúlkna í 3-A, C, J og K;  
4-F, G, J, K, U og X; 5-B, D, F og R; 6-A, 
D, T og X. 

Ólafur Árnason, cand.merc.: 
Hagfræði í 3-B og E; 5-D, E og F; 6-E. 
Fjármál í 5-R og 6-val. 

Ólafur Víðir Björnsson, cand.mag.: 
Íslenska í 3-C og F; 5 B og S; 6-A, D og S. 

Ólafur Halldórsson, B.S.: 
Efnafræði í 5-B; 
Líffræði í 6-L, R, S, T, X og Y. 
Náttúrufræði í 3-A og K. 

Óli Njáll Ingólfsson, kennari: 
Tölvunotkun í 3-G 
Saga í 4-E og X. 
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Ólöf Kjaran Knudsen, B.A.: 
Þýska í 3-E, F og G.  

Ragna Kemp, M.A.: 
Þýska í 4-H, K, U og X; 5-A og R. 

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

Sigrún Halla Halldórsdóttir, B.A.: 
Franska í 3-H og I; 4-I, K og U; 
5-A og S; 6-val. 

Sigurbergur Sigsteinsson, íþróttakennari: 
Leikfimi pilta í 3-B, D, G og H; 5-A, E, S 
og Y; 6-E, F, R og Y. 

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

Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur: 
Upplýsingafræði í 5-F. 

Soffía Magnúsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-A og D; 4-H og U. 

Sólveig Friðriksdóttir, kennari: 
Tölvunotkun í 3-D, G, I og J; 4-F, H, I, J 
og Y. 
 
Steinunn Þorsteinsdóttir, B. S.: 
Stærðfræði í 3-B og H; 4-D, K og U. 
 
Steinþór Steingrímsson, kennari 
Íslenska 3-G og K; 4-E, J og X. 
 
Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræðikennari: 
Stærðfræði í 4-X; 5-S og X; 6-T. 
 

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, stud.jur: 
Lögfræði í 6-val. 

Tómas Bergsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-J; 4-E, F, G og I; 6-E, R og T. 
Hagfræði í 4-G og K; 6-A og L. 
Tölvubókhald í 4-X.  

Tómas Örn Sölvason, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-K; 4-D, E, F, G, H, I og J. 
Fjármál 5-S.  
Hagfræði í 3-F, J og K; 5-S. 
Tölvubókhald í 4-K, U og X. 

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

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

Vilhelm Sigfús Sigmundsson, B.S.: 
Eðlisfræði í 5-X og Y; 6-X og Y. 
Stjörnufræði í 6-val. 

Þorgerður Aðalgeirsdóttir, B.A.: 
Þýska í 4-D og E; 5-B, F og Y; 6-S. 

Þorkell H. Diego, B.A.: 
Íslenska í 3-E og H; 6-E og T. 
Tölvunotkun í 3-H og J. 

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

Þórður Möller, B.S.: 
Stærðfræði í 3-I og K; 5-Y; 6-E, S og X. 

Þuríður Jónsdóttir, cand.jur.: 
Lögfræði í 6-A, D, E, F og L; 6-val. 
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Starfslið 
Axel V. Gunnlaugsson, fjarnámsstóri 
Árni Steinsson, vaktmaður 
Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir, forvarna- og 
félagslífsfulltrúi 
Erna G. Franklín, ritari 
Guðbjörg Þorvaldsdóttir, ræstingastjóri 
Guðrún Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur 
Helena Benjamínsdóttir, ræstitæknir  
Helga Guðlaugsdóttir, bókavörður 
Hrafnhildur Briem, skrifstofustjóri 
Hreiðar Ingi Þorsteinsson, kórstjóri 
Jónína Margrét Árnadóttir, skrifstofumaður 
Klara Hjálmtýsdóttir, námsráðgjafi 

Kristinn Kristinsson, húsvörður 
Lilja Benediktsdóttir, starfsm. í eldhúsi 
Margrét Geirsdóttir, bókasafnsfræðingur 
Sesselja Friðriksdóttir, matráðskona 
Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur 
Steinunn Stefánsdóttir, MLS bókasafnsfr. 
Svanhvít Þórarinsdóttir, skrifstofumaður 
Þorbjörg Guðbrandsdóttir, ræstitæknir 
Sveinn Magnússon, læknir 
Þórður Hauksson, kerfisstjóri 
Þórhalla Gunnarsdóttir, námsráðgjafi 
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Tímafjöldi veturinn 2002–2003 
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 Mál Stæ Upp Vsk Alþj Hag Mál Stæ Vsk Alþj Hag Mál Stæ Vsk 
Íslenska 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
Enska 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 
Danska 3 3 3 3 3    3          
Þýska 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4    
Franska 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4    
Latína/málvísindi          4      4    
Stærðfræði 5 4 6 5 5 4 6 4 7 4   6  7 4 
Líffræði             4 4 4 5 4 
Efnafræði       3 3 3 5 3     4   
Náttúruvísindi 3                  
Jarðfræði    3                
Eðlisfræði           7      7   
Hagfræði 3 3 3 3 3   5   5 2 4   4 
Fjármál         3           
Bókfærsla 4 3 3 3 4         3   3 
Tölvunotkun 4 3 3 3 3 3    3        
Forritun     4      3         
Lögfræði             4    3 
Saga   3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Vélritun                    
Alþjóðafræðii       4     2      
Menningarfræði        4     3      
Markaðsfræði       3    3        
Stjórnun                  3 
Sameiginl       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Valgreinar                     3 3 3 3 3 
Íþróttir 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Samtals 41 37 42 39 39 45 41 37 43 40 41 42 36 39 38 

Alm = Almenn deild, Alþj = Alþjóðadeild, Mál = Máladeild, Hagf = Hagfræðideild, Vsk = Viðskiptadeild, 
Stæ = Stærðfræðideild, Upp = Tölvu- og upplýsingadeild 
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Skólasetning 2002  
Virðulegu kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar skólasetningar, þegar Verzlunarskóli 
Íslands verður settur í 98. sinn. Sérstaklega býð ég nýnema velkomna og óska þeim til 
hamingju með að hafa lokið grunn-skólanum farsællega. Vonandi koma þeir nú úthvíldir og 
endurnærðir að loknu sumarleyfi sínu og þess albúnir að takast á við nýtt nám hér í Verzlun-
arskóla Íslands. Það hefur verið ánægju-legt að fylgjast með forystusveit nemenda tínast 
hingað inn síðustu daga og má þá sérstaklega nefna þá sem reka bókamarkaðinn sem opnaði 
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 við að fást þótt bókainnkaupum sé lokið. Ég þakka eldri nemendum fyrir 
liðna 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 megi verða sem 
bestur og árangur skólans er að sjálfsögðu 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 2002 Piltar Stúlkur Samtals 
 3. bekkur 126 182 308 
 4. bekkur 123 146 269 
 5. bekkur 101 132 233 
 6. bekkur 107 134 241 
 Alls 457 594 1051 
 
Innritun í skólann og gerð stundaskrár er lokið. Aðsókn að skólanum hefur verið góð.  
1051 nemandi er nú skráður til náms í 40 bekkjum og er það mesti fjöldi sem verið hefur hér, 
hvort heldur litið er til nemenda eða bekkja. Nú eru skráðir 308 nýnemar í 11 bekki og fjölgar 
nemendum þriðja bekkjar því um 28. Þess er að vænta að nemendum fjölgi um 50 við hverja 
skóla-setningu næstu ár, þar til nemendafjöldinn er kominn yfir 1200. Bekkir verða þá 47 í 
skólanum. Kennurum mun einnig fjölga nokkuð næstu ár en þó ekki hlutfallslega jafnmikið 
og nemendum því búast má við að stundakennurum, sem kenna lítið, fækki. Sú þróun er 
væntanlega ávöxtur þess árangurs sem kjarabaráttan hefur nú skilað kennurum og mun tví-
mælalaust styrkja skólann. Fjöldi stúdenta mun slá öll met í vor á því er ekki nokkur vafi. Í 6. 
bekk er nú sterkur árgangur. Því miður er núverandi 5. bekkur þegar orðinn fámennari en 6. 
bekkur þannig að það mun bíða núverandi 4. bekkinga að slá stúdentametið aftur. Ég vona 
svo sannarlega að 4. bekkur sýni þá hörku sem þarf til þess að setja nýtt stúdentamet þegar að 
því kemur árið 2005, því þá brautskráir núverandi skólastjóri sína síðustu stúdenta. Það 
verður líklega  hans síðasta embættisverk að taka í höndina á Þórunni Freyju Gústafsdóttur, 
sem nú er í 4-I, ef honum endist líf og heilsa. 
Ágætu þriðjubekkingar! 
Nám er vinna og nám í Verzlunarskóla Íslands er mikil vinna, sérstaklega í upphafi vetrar. 
Það er ekki æskilegt að þið vinnið aðra vinnu. Hugleiðið hvers virði námstími ykkar er. 
Ekki selja hann fyrir smáaura. Alltof margir hafa eytt dýrmætum tíma í endurtektarpróf, 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 að 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 óhjá-
kvæmilegt 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 



11 

vel. Þið þurfið sérstaklega að lesa af miklu kappi fyrstu þrjá mánuðina, þ.e. september, októ-
ber 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.  
Nokkrar breytingar hafa orðið á kennaraliði skólans frá síðasta vetri, en þó minni en oft áður. 
Guðbjörg Tómasdóttir, dönskukennari, kemur nú aftur til starfa að loknu ársleyfi sínu, en í 
leyfi fer Sólveig Friðriksdóttir, tölvukennari og Björg Hilmarsdóttir hættir dönskukennslu.  
Nýir kennarar í tölvunotkun eru Brjánn Bjarnason, Gísli Björn Heimisson og Guðmundur 
Kristjánsson. Tölvu- og forritunarkennslu hætta þeir Guðmundur B. Árnason, Guðmundur 
Hauksson og Gunnar Sigurjónsson. Ingólfur Gíslason og Jón Skírnir Ágústsson láta af 
störfum en í þeirra stað kemur Steinunn Þorsteinsdóttir til að kenna stærðfræði. Runólfur 
Viðar Guðmundsson kennir ekki eðlisfræði í vetur en Guðrún Inga mun kenna hagfræði og 
stjórnmálafræði. Þeir félagar Óli Njáll Ingólfsson og Hallur Jónsson, sem hafa þjálfað spurn-
ingalið skólans síðustu ár, munu kenna sögu og Ragnar Hauksson mun kenna íslensku í vetur.  
Um leið og ég færi fráfarandi kennurum 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 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.  
Líkt og síðastliðinn vetur verða eftirlitsmyndavélar í tölvustofum og á göngum. En 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. Nemendur eru beðnir um 
að láta ekki far-tölvur liggja á glámbekk og alls ekki geyma þær í skólanum yfir nótt. Eina 
örugga geymslan eru skáparnir og ættu allir sem eiga fartölvu eða aðra dýra hluti að fá sér 
skáp. Við munum læsa skólahúsinu kl. 4 og einungis hleypa fólki inn um eitt stigahús þar 
sem verður gæsla með svip-uðu sniði og nemendur kynntust í prófunum í vor. Ég bið nem-
endur um að muna að þessi gæsla er fyrir þá og hún kemur því aðeins að fullu gagni að nem-
endur styrki gæslumann í starfi sínu með því að láta hann vita um alla umferð um húsið. Því 
miður virðist ekki hjá því komist að viðhafa slíka gæslu ef sporna á með einhverjum hætti við 
þeirri þjófnaðaröldu sem nemendur hafa orðið að þola. Engar verulegar breytingar hafa orðið 
á kennslubúnaði skólans frá því sem var sl. vetur. Þó hefur hugbúnaður verið færður upp og 
tölvulagir innanhúss endurnýjaðar og má segja að afköst tölvukerfisins séu mjög góð sem 
stendur. Verið er að vinna að endurbótum á upplýsingakerfi skólans og þá sérstaklega því 
sem lýtur að samskiptum nemenda og skóla.  
Sem dæmi má nefna að kennurum gefst nú færi á að senda nemendum SMS tilkynningar um 
skiladag verkefna og einkunnir á prófum. Slíkar sendingar kosta peninga enn sem komið er 
og því er hagkvæmara að nota tölvupóst, sem einnig er hægt að gera, en SMS sendingar verða 
reyndar þó ekki væri nema okkur til skemmtunar nú í vetrarbyrjun. 
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. 
Ég tel rétt að rifja upp og greina nýjum nemendum hér frá helstu atriðum í stefnu skólans sem 
miðar að því að styrkja samkeppnisstöðu hans og bæta námsaðstöðu nemenda.  
1. Ný námsbraut hefur verið stofnuð þar sem boðið er upp á nám á sviði hugbúnaðar- og 

upplýsingatækni. 
2. Fjarkennslutækni og þráðlaus samskipti verða notuð til þess að styrkja nám nemenda og 

til þess að auka sveigjanleika í starfi skólans. 
3. Allir bekkir fá heimastofu.  
4. Stefnt er að því að bjóða nemendum að kaupa heitan mat í hádeginu.  
Framkvæmd þessarar stefnu krefst aukins húsnæðis. Hola sú sem blasir við undir vesturvegg 
skólahússins er grunnur viðbyggingar sem nú er verið að reisa. Segja má að hönnun sé að 
fullu lokið bæði á viðbyggingunni og stækkun bókasafnsins á 4. hæð. Verið er að steypa 
botnplötu viðbyggingar og auglýsa útboð sjálfs aðalverksins. Næsta haust fáum við 20 nýjar 
kennslustofur til afnota í viðbyggingunni og mun þá enginn bekkur þurfa að deila stofu sinni 
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með öðrum. Fyrir framan okkur liggur gjá sem við þurfum að stökkva yfir. Við náum ekki 
yfir á hinn gjábakkann nema með því að taka gott tilhlaup og þess vegna þurfum við að fara 
lítið eitt aftur á bak. Við stefnum að því að engir bekkir verði án heimastofu næsta vetur, en í 
vetur verða þeir fleiri en nokkru sinni fyrr. Tvær kennslustofur hafa verið teknar á leigu í 
Háskólanum í Reykjavík. Kennarar og nemendur munu því þurfa að hlaupa á milli húsa en 
slíkt ástand hefur ekki verið í VÍ síðan 1983. Nemendum verður þó gert léttara fyrir með því 
að bekkir dvelja í HR stofunum hálfan eða heilan dag til skiptis. Þannig var a.m.k. reynt að 
setja stundaskrána saman. Bifreiðastæðum fækkar verulega. Margir munu því þurfa að leggja 
í stæði Kringlunnar, bæði kennarar og nemendur. Þar eru góð stæði sem engum þarf að 
vorkenna að nota. Ég bendi nemendum sérstaklega á að það er miklu fljótlegra að fara beint á 
Kringlustæðin en leita að lausu stæði við skólahúsið eftir kl. 8. Göngufjarlægð frá 
Kringlustæðum að lóð skólans er innan við ein mínúta. Í gildi er samningur milli skólans og 
Kringlunnar þess efnis að nemendur megi leggja í stæði Kringlunnar meðan kennsla stendur 
yfir. Nú er verið að vinna að breytingum á skipulagi skólalóðarinnar þannig að Ofanleiti 
verður lokað fyrir ofan skólahúsið og sameinað bílastæðunum. Ef þetta gengur eftir fjölgar 
bílastæðum á lóð skólans aftur. Aðkeyrsla verður aftur á móti eingöngu frá Listabraut og því 
þrengd þannig að búast má við að bílalestir lengist á morgnana. Umfram allt skulum við 
leggja áherslu á að sýna nágrönnum okkar kurteisi og tillitssemi. Ekki leggja í þeirra stæði og 
alls ekki dreifa rusli eða sígarettustubbum á lóðir þeirra. 
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 víð-tækari 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 um-
gengni svo sem verið hefur. Skólagjöld hafa verið ákveðin kr. 56.500 fyrir veturinn. Þau eiga 
allir nemendur nú að hafa greitt. Ríkissjóður hefur hækkað svokallað innritunargjald sitt en 
skólinn hefur ekki hækkað gjöld sín. 
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. Kennsla hefst í fyrramálið 
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. Mikilvægt er að nemendur kynni sér 
allar skólareglur vel. Auðvelt er að finna þær á internetinu og umsjónarkennarar veita 
upplýsingar eftir því sem þörf er á. 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 ein-hver 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 
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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. 
Ágætu nemendur! 
Að koma til náms í Verzlunarskóla Íslands er eins og að ganga á vit ævintýranna. Hér gerast 
ævintýrin. Hér hafa margir bestu námsmenn landsins numið. Hér hefur skilningur margra 
hugsuða verið skerptur. Hér hafa listamenn  og ræðuskörungar stigið sín fyrstu spor á sviði. 
Hér hafa margir þjálfað leikni sína og færni með því að taka þátt í verkefnum og fyrirtækjum 
sem skólinn skapar tækifæri til. Hér býður hin óþekkta framtíð. Hér bíða ykkar óunnin afrek 
sem varpa munu ljóma á nöfn ykkar og lýsa upp heim minninganna allt fram á elliár. Hér 
bíða vinir ykkar. Allir þessir vinir sem þið hafið enn ekki hitt en eiga eftir að verða svo nánir 
ykkur að þið, þeir og skólinn rennið saman í eitt. Hér bíður ef til vill maki ykkar, en verið 
ekkert að eyða of miklum tíma í hann. Hans tími er ekki kominn. Verið frjáls. Í ævintýrunum 
er spennandi óvissa. Þar stíga persónurnar fram ein eftir aðra og er stillt andspænis illskiljan-
legum valkostum sem oft hafa afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Sumir fá konungs-
dótturina og hálft konungsríkið en aðrir týna höfðinu. Ekki er allt óvíst í ævintýrunum. Við 
vitum hvernig þau enda. Þeir góðu fá konungsríkið en þeir vondu fá makleg málagjöld. 
Þess vegna kæru nemendur! Ef leið ykkar liggur fram hjá tréklossa þá takið hann upp og 
stingið í vasann. Það er aldrei að vita nema þið þurfið á honum að halda. Ef einhver lítilmagni 
biður ykkur um hjálp þá veitið hana. Hann gæti sagt að þið mættuð nefna nafn hans þegar 
mikið liggur við. Farið svo og leysið prins-inn úr álögum og kyssið konungsdótturina, rétt 
áður en sögunni lýkur.  
Góðir áheyrendur! 
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 Bláa sal. Hér mun Ingi Ólafsson, 
aðstoðarskólastjóri ræða við ykkur og vísa til stofu. Blái salurinn, þ.e. sá salur þar sem við 
erum í 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 bekkjarlistar hafa verið 
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 fljótlega eftir kl.12:00. 
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 fá hálft konungsríkið strax og allt eftir konungs-
ins dag. 
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: 
5. bekkur: Byrjað var að skoða hvað nemendurnir legðu í hugtakið hnattvæðingu og bera svo 
saman við hugmyndir annarra um það efni. Síðan var rakin þróun utanríkisstefnu Íslands frá 
1874. Fjallað var um evrópskar stofnanir og samtök: Evrópusambandið og helstu stofnanir 
þess, Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA). Evrópska efnahagssvæðið (EES) og Schengensam-
starfið. Enn fremur var unnið með viðskiptaumhverfi nokkurra Evrópusambandslanda. Unnin 
voru þverfagleg verkefni (alþjóðafræði, enska og markaðsfræði) í samvinnu við erlenda skóla. 
Kennslugögn:  
Ýmis ljósrit, vefsíður, ljósritað hefti um ESB, EFTA og EES. Mind your Manners eftir John 
Mole. 
6. bekkur: Fjallað var um viðskiptaumhverfi Evrópusambandslandanna svo og um stöðu 
væntanlegra nýrra landa í sambandinu. Einnig var fjallað um helstu viðskiptalönd Íslands í 
öðrum álfum. Enn fremur var fjallað um Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir þeirra. Lokaverk-
efni, sem einnig var hluti af munnlegu prófi, var umfjöllun um eitthvert einstakt land annarrar 
álfu sem Ísland á í viðskiptum við. 
Kennslugögn:  
Mind your Manners eftir John Mole. Cross Cultural Business Behaviour eftir Richard R. 
Gesteland. Ljósritað ítarefni, Netið. 

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: 3. bekkur: 1. og 2. stig. 
4. bekkur: 3. og 4. stig. 
6. bekkur: 5. stig. 
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Danska 
3. bekkur: 
Kennslugögn: Dansk er mange ting, kennslubók í dönsku eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og 
Kirsten Friðriksdóttur, með tilheyrandi geisladiski. 
Ungdom og galskab, smásagnasafn. Lesnar voru fjórar sögur. 
Lyt og lær I og 2 , hlustunarefni, geisladiskur og verkefni. 
Málfræði: Sådan siger man, upprifjun eftir þörfum. 
Dernede i Danmark, námsefni með myndbandi eftir íslenska framhaldsskólakennara. Sýndir 
voru tveir þættir og unnin verkefnin með þeim. 
Hraðlesin var skáldsagan Et helvedes hus eftir Lars Kjædegaard og önnur að eigin vali. 
Sýndar voru kvikmyndirnar Blinkende lygter/Den eneste ene  og Belma. Enn fremur voru 
lesnar ýmsar greinar úr blöðum og á Netinu um athyglisverð málefni líðandi stundar. 

4. bekkur: 
Kennslugögn: Top-10, kennslubók í dönsku eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten 
Friðriksdóttur með tilheyrandi geisladiski. 
Ungdom og galskab, 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 var lesin önnur 
skáldsaga 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 Mifunes sidste sang og Bænken sýndar. 

Eðlisfræði 
5. 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. 

6. 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 
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í spólu, Biot-Savart-lögmál. Rafagnageislar, hreyfing hlaðinna agna í raf- og segulsviði. 
Span, lögmál Faradays, sjálfspan LR-rás, segulorka. 
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 afstæð-
iskenningarinnar, 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. 

Efnafræði 
5. 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, sameindir, 
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 svig-
rúm, orkuþrep vetnis. Lotubundnir eiginleikar frumefna: lotubundin rafeindaskipan og svig-
rúmahýsing, rafeindaskipan jóna. Lögun, svigrúm og skautun sameinda, sameindalíkön, 
skautun tengja, blönduð einkenni tengja. 
Kennslugögn: Essential Chemistry eftir Raymond Chang. Verklegar æfingar og viðbótarefni 
á skólanetinu. 
 
6. bekkur, stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans 
og veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
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, sjálfs-
jónun vatns, jafnvægisfastinn Kv, rammar og daufar sýrur, rammir og daufir basar, pH, fjöl-
róteindasýrur, dúalausnir.  Oxun og afoxun, oxunartölur, stilling oxunar-afoxunarjafna. Raf-
efnafræði: raflausnir, rafhlöður, spennuröð, rafgreining, staðalspenna. Tveir tímar hálfsmán-
aðarlega í verklegar æfingar. 
Kennslugögn: Essential Chemistry eftir Raymond Chang (5. bekkur). Verklegar æfingar og 
viðbótarefni á skólaneti. 
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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. 
Murphy, R., Ný ensk málfræði fyrir framhaldsskóla í þýðingu Elísabetar Gunnarsdóttur, Mál 
og menning 2000. 
Werlin, N., The Killer’s Cousin, Dell Laurel-Leaf Book. 
Sutcliff, R., Tristan and Iseult, A Sunburst Book.  
Splinters - a collection of short stories, (1999) Oxford University Press.  
Stílar handa 3. bekk, í samantekt kennara, 2002 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, mála-, viðskipta-, upplýsinga- og stærðfræðideild: 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (2000) New Insights into Business, Longman.  
Essential Articles, hefti tekið saman af kennurum.  
Murphy, R., Ný ensk málfræði fyrir framhaldsskóla í þýðingu Elísabetar Gunnarsdóttur, Mál 
og menning 2000. 
A collection of short stories tekið saman af kennurum. 
Stílar handa 4. bekk, 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. 
Sebold, A., The Lovely Bones, Picador. 
5. bekkur, alþjóða-, hagfræði-, upplýsinga- 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, 2002 útgáfa.  
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
 
5. bekkur, máladeild: 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (2000) New 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. 
Steinbeck, J., Of Mice and Men, Longman Literature Series. 
Hornby, N., High Fidelity (engin sérstök útgáfa tilgreind). 
Stílar handa 5. bekk, 2002 útgáfa.  
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
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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, 2002 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
6. bekkur, alþjóðadeild: 
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford 
University Press. 
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman. 
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.  
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford 
University Press. 
Vince, M., Advanced Language Practice (with key), Heineman ELT. 
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Shakespeare, W. (1992) Macbeth, The New Swan Shakespeare, Longman. 
Austen, J., Pride and Prejudice. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek.  
6. bekkur, hagfræði-, upplýsinga- og viðskiptadeild 
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford 
University Press. 
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman. 
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. 
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman. 
Vince, M., Advanced Language Practice (with key), Heineman ELT. 
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman. 
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa. 
Áskrift að tímaritinu Newsweek. 
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Fjármál 
5. 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 markaðs-
áhætta. 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.  

Forritun 
4. bekkur, tölvu- og upplýsingadeild: 
Námslýsing: Farið er í helstu þætti í sögu og þróun nútímaforritunar. Í áfanganum munu 
nemendur fá undirstöðuþjálfun í forritun í hlutbundnu forritunarmáli. Lögð verður áhersla á 
að nemendur temji sér öguð og viðurkennd vinnubrögð við þróun tölvuforrita. Sérstök rækt er 
lögð við að nemendur átti sig á hlutverki stýrikerfa og þróun hugbúnaðar. Kenndar verða 
góðar venjur við rithátt í forritun. Farið verður í gegnum þróun tölva frá upphafi til vorra 
daga. Einnig verður tvíundarkerfið kennt, ásamt áttundar- og sextándakerfinu. Í áfanganum 
verður skyggnst inn í innviði tölvunnar og innri virkni hennar skoðuð og skýrð. 
Kennt verður að forrita smáforrit(fjölva) fyrir vinsæl ritvinnsluforrit og töflureikna, ásamt því 
að nemendur fá að kynnast forritunarmálinu sem liggur þar að baki.  
Kennslugögn: Java – kennslubók í forritun fyrir framhaldsskóla. Atli Harðarson, 2002. 
 
5. 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. 
6. bekkur, stærðfræðideild, val: 
Námslýsing: Kennd vefforritun í ýmsum forritunarmálum. Mörg verkefni gerð. Námsefni 
eftir kennarann. 
6. bekkur, val: 
Námslýsing: Kennd undirstöðuatriði í forritun með notkun forritunarmálanna, True Basic og 
Visual Basic. Námsefni eftir kennarann. 
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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 fjögur skyndipróf tekin á árinu auk minni verkefna og skilaverkefna. 
Skyndipróf eru ekki tekin í vali.  
Kenndar eru fjórar stundir á viku. 
3. bekkur: 
Kennslugögn: 8 kaflar í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M. Kaneman-Pougatch, 
S. Trevisi og M.B. de Giura, D. Jennepin. 
4. bekkur, allar deildir: 
Kennslugögn: Kaflar 9-16 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 
histoire eftir Véronique Lönnerblad, Sylvia Martin og Jens Weibrecht og unnin voru ýmis 
verkefni frá kennara. 
5. bekkur, allar deildir nema hagfræðideildin: 
Kennslugögn: Lokið við bókina Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M.Kaneman-
Pougatch, S. Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Lesnir voru sjö fyrstu kaflarnir í Café 
Crème 2 eftir M.Kaneman-Pougatch, S. Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Einnig voru 
lesnar 5 smásögur úr bókinni Les vacances de petit Nicolas eftir Goscinny og Sempé. 
5. bekkur, hagfræðideild: 
Kennslugögn: Sama efni og í hinum deildum V. bekkjar en auk þess voru lesin fjögur 
ævintýri úr bókinni Les Contes de Perrault eftir Charles Perrault. 
6. bekkur, alþjóða-, mála- og hagfræðideild: 
Kennslugögn: Lesin var smásagan La Parure eftir Guy de Maupassant og fjögur ævintýri úr 
bókinni Les Contes de Perrault eftir Charles Perrault. Síðan voru lesnar tvær skáldsögur, Les 
petits enfants du siècle eftir Christiane Rochefort og La vie devant soi eftir Romain Gary. Á 
vorönn unnu nemendur einnig borgarverkefni. Farið var í nokkur ný atriði í málfræði, t.d. 
tilvísunarfornöfn, viðtengingarhátt o.fl.  
6. bekkur, val: 
Kennslugögn: Lesnir 8 fyrstu kaflarnir í bókinni Reflets 1 eftir Guy Capelle og Noelle Gidon. 

Hagfræði 
3. 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 

kennitölum. 
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. 
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4. bekkur: 
Þjóðhagfræði (ÞJÓ 103) 
Markmið: Nemendur öðlist nægilega þekkingu á hugtökum og fræðum hagfræðinnar, þ.e. 
þeir geti fylgst með þjóðfélagslegri umræðu. Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni 
hagfræðinnar. Lögð er 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 
upplýsingaöflun og lausn verkefna. 
Námslýsing: 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.  
Kennslugögn: Þjóðhagfræði 103 eftir Ingu Jónu Jónsdóttur (2001). 

5. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeildir: 
Hagfræðideild. 
Rekstrarhagfræði - hagfræði I (REK 205) 
Markmið:  
Kenndir eru fimm tímar á viku þar sem leitast er við að auka skilning nemenda á 
viðfangsefnum í rekstrarhagfræði og veita þjálfun við lausn fræðilegra og hagnýtra verkefna. 
Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun línurita til að leysa rekstrarhagfræðileg 
viðfangsefni, 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: Principles of Economics eftir Gregory Mankiw, önnur útgáfa 2000. 
Dæmahefti í hagfræði eftir Bjarna Má Gylfason, Tómas Sölvason (2003) og Valdimar 
Hergeirsson. 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 
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rekstrarhagfræðinni er lögð meiri áhersla á stærðfræðileg efnistök í hagfræðideild en á 
almenna verkefnavinnu í viðskiptadeild. Námsefnið er að öðru leyti hliðstætt. 
Kennslugögn: Rekstur fyrirtækja I eftir Hrönn Pálsdóttur (1999) ásamt verkefnahefti. 
Viðbótarefni: Ýmis ljósrit og greinar þar sem viðbótartexta er þörf.  

6. 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 náminu 

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 stjórnvalda. 
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, 
velferðartap. Skipting skattbyrði og framleiðslustyrkja. Áhrif afskipta hins opinbera á 
alþjóðleg viðskipti. 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 afleiðingar, 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 
efnahagsmálum. 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. 

6. bekkur, viðskiptadeild: 
Rekstrarhagfræði (REK 304) Rekstur fyrirtækja II (REK 304) 
Markmið: 
Að nemendur: 
1. Öðlist betri yfirsýn og skilning á fyrirtækjarekstri með notkun töflukeyrðs hermilíkans 

(Business Policy Game). 
Námslýsing: Nemendur reka tölvukeyrð fyrirtæki á samkeppnismarkaði (5-7 fyrirtæki í 
bekk), taka rekstrarákvarðanir og meta niðurstöður. Á seinni önn var jafnframt tekið fyrir 
sérstakt verkefni – Fyrirtækjasmiðjan – í samvinnu við Junior Achievement. Farið var með 
verklegum æfingum yfir vinnuferil við stofnun-rekstur og slit hlutafélags og skilað 
lokauppgjöri með aðstoð leiðenda úr atvinnulífinu. 
Kennslugögn: Notuð var 5. útgáfa kennslubókar eftir Richard V. Cotter og David J. 
Fritzsche. Farið var yfir gerð söluáætlunar – framleiðslu og kostnaðaráætlun – 
rekstraruppgjör og afkomumat. Jafnframt er fjallað um markaðshorfur, fjárfestingar og 
fjármögnun. 
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Heimspeki 
6. bekkur, val: 
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 er 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 
3. 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. 
Laxdæla. 
4. bekkur: 
Egils saga. 
Íslensk setningafræði eftir Baldur Ragnarsson. 
Frásagnarlist fyrri alda eftir Heimi Pálsson. 
Kaldaljós eftir Vigdísi Grímsdóttur. 
Ljóðaúrval frá 20. öld í samantekt kennara.  
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 
5. bekkur: 
Njáls saga. 
Hljóðfræði fyrir framhaldsskóla eftir Ívar Björnsson, hljóðritun og lýsing málhljóða. 
Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550-1918 eftir Viðar Hreinsson. 
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur. 
Íslandsklukkan eftir Halldór Kiljan Laxness. 
Sólarljóð. 
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 
Heimaritgerðir og ýmis ritunarverkefni önnur. 
6. 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. 
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur. 
Sjálfstætt fólk eftir Halldór Kiljan Laxness. 
Hefðbundnar heimildaritgerðir og ýmis önnur ritunarverkefni. 
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Jarðfræði 
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: Jarðargæði, jarðfræði nat113 gefin út af Iðnú. Höfundar eru Jóhann Ísak 
Pétursson og Jón Gauti Jónsson. 

Latína 
5. 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. 
6. 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 6. 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 list-
stefnur, 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 var 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 fluttu í kennslustund. 
Kennslugögn: Saga listarinnar eftir E.H. Gombrich (grunnbók) og valdir kaflar úr öðrum 
bókum.  
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Lögfræði 
6. 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 hjúskap 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 
5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild: 
Markmið: 
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 er 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. 
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Menningarfræði 
5. bekkur, alþjóðadeild: 
Markmið: 
Að nemendur: 
geri sér grein fyrir helstu þjóðareinkennum Íslendinga  
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 
þekki til menningarlegs margbreytileika í Vestur-Evrópu 
geri sér grein fyrir hugmyndum Vesturlandaþjóða um stjórnskipan og áhrif slíkra hugmynda 
þekki til þjóðfélagsþróunar í Austur-Evrópu frá stríðslokum til okkar daga 
geri sér grein fyrir því 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 en nemendur leitast jafnframt 
við að sjá hver sérkenni íslensku þjóðarinnar eru. Kynnt verða hugtök, sem notuð eru í um-
ræðu 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 mismunandi 
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 áhrif menningar og 
bókmennta á samfélagið.  
Kennsla fer fram með fyrirlestrum, þar sem kennari kynnir efni og leggur út af námsefni. 
Kennari notar til þess glærur, kort og myndbönd. Nemendur vinna námsefni áfram í um-
ræðum í tímum með verkefnavinnu, framsögu og æfingum. Nemendur vinna bæði sjálfstætt 
og í hópum að einstökum verkefnum.  
Kennslugögn: Austur-Evrópa eftir Kaj Hildingsson, fjölrit frá kennara, myndbönd og ljósrit. 
6. bekkur, alþjóðadeild: 
Áfangamarkmið: 
Að nemendur: 
öðlist aukinn skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga 
geti geri sér grein fyrir hlutverki menningarlegra og félagslegra þátta á mótun samfélaga. Í 
þessu samhengi verður sérstakri athygli beint að trúarbrögðum 
auki þekkingu sína á þjóðum utan Evrópu og menningu þeirra 
þekki þjóðfélög Norður-Ameríku, einkenni þeirra, stjórnskipun og menningu 
þekki helstu ríki Rómönsku-Ameríku, stjórnskipun, menningu og þróun síðustu áratuga 
öðlist aukna færni til að afla sér upplýsinga úr ólíkum miðlum, vinna úr þeim og skila til 
annarra 
auka hæfni sína til að setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið 
Námslýsing: Kennsla fer fram með fyrirlestrum kennara, umræðum og ýmiss konar verk-
efnavinnu, m.a. þar sem nemendur vinna saman. Á haustmisseri verða eftirtaldir efnisþættir 
til umfjöllunar: Trúarbrögð: Hugtök og birtingarmyndir. Fjallað verður um nokkur algeng 
hugtök sem tengjast trúarbragðafræðum, ekki síst í sögulegu ljósi. Einkum verður sjónum 
beint að eingyðingstrúarbrögðunum: Kristni, gyðingdómi og íslam. Miðausturlönd: Lönd og 
þjóðir. Valin viðfangsefni tekin til umfjöllunar. Tengsl trúarbragða og stjórnmála í menningu 
þjóða sérstaklega tekin fyrir. Á vormisseri verður fjallað um Bandaríkin, Kanada og 
Rómönsku-Ameríku. 
Kennslugögn: Notast er við fjölbreytt miðlunarform: kennslubækur, greinar úr tímaritum og 
dagblöðum, myndbönd og fleira. Miðausturlönd eftir Jan Erik Wiik. Útg. Mál og menning, 
Reykjavík 1993. Ljósrit, hefti og annað efni frá kennara bæði á haust- og vormisseri. 



27 

Náttúrufræði 103 
6. bekkur, mála-, hagfræði- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að kynna undirstöðuatriði líffræðinnar sem þátt í heimsmynd nútímafólks og gera 
nemendur hæfari til að átta sig á og leggja mat á ýmis mál sem eru til umfjöllunar í samfél-
aginu. Jafnframt var fjallað um almenn einkenni lífs frá smæstu einingum til hinna flóknustu 
og sérstök áhersla var lögð á einkenni mannsins (lífeðlisfræði, erfðir, þróun) og tengsl hans 
við umhverfi sitt.  
Námslýsing: Almenn einkenni, nafngiftir, flokkun og fjölbreytileiki lífvera. Veirur, bakt-
eríur, frumverur, skordýr, hryggdýr og fræplöntur. Lífverur og umhverfi þeirra: Fæðutengsl, 
stofnar, áhrif manna á umhverfi sitt og ástand umhverfismála á Íslandi. Fruman; lífræn efni, 
vefir, líffæri, líffærakerfi, næringarforði lífvera og orkuvinnsla. Mannslíkaminn: melting, 
öndun, blóðrásarkerfi, húðin, lifur, nýru, taugakerfið, sjón, heyrn og beinagrindin. Æxlun: 
kyn- og kynlaus æxlun, frumuskipting, æxlunarkerfi manna, egg, sáðfrumur, tíðahringur, 
meðganga, getnaðarvarnir, kynsjúkdómar og kynæxlun blómplantna. Erfðir: litningar, gen, 
meginlögmál erfðafræðinnar og erfðir manna. Kjarnsýrur og prótín, eftirmyndun DKS, 
prótínmyndun, erfðatækni og siðferðileg vandamál tengd henni. Þróun: breytileiki, 
stökkbreytingar, þróunarkenningin, vísbendingar um þróun, þróunarsagan og þróun 
mannsins.  
Kennslugögn: Lífið eftir M.B.V. Robert. Verklegar æfingar og viðaukar eftir Margréti 
Auðundóttur og Ólaf Halldórsson.  
6. 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. 

Náttúrufræði 113 
3. bekkur:  
Námslýsing: Fyrir áramót er fjallað um kortagerð, stjörnufræði, jarðsögu, innræn öfl og innri 
gerð jarðar. Eftir áramót er fjallað um landrekskenninguna, útræn öfl, jarðefni, vatnsorku og 
jarðvarma á Íslandi. 
Kennslugögn: Auk kennslubókar er stuðst við ítarefni sem kennari útvegar nemendum. 
Nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgang að kortabók og tölvu. Bókasafn Verzlunarskóla 
Íslands er opið nemendum þar sem góður aðgangur er að myndböndum og öðru efni sem 
tengist faginu. Nemendum er bent á að skoða þetta námsefni 
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Náttúrufræði 123 
5. bekkur, alþjóða-, hagfræði-, viðskipta- og máladeild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði og eðlisfræði sem þátt í heims-
mynd nútímans. 
Námslýsing: Gerð og eiginleikar atóma og sameinda, lotukerfið; efnahvörf og efnatengi; 
almennir eiginleikar málma og málmleysingja; efnaformúlur, efnajöfnur og nafngiftareglur; 
hreyfilögmál Newtons, þyngdarlögmálið og þyngdarfastinn; geislavirk efni og kjarnorka; 
rafmagnsfræði, orka og orkulindir; orkulindir Íslands og nýting þeirra. Tveir tímar hálfsmán-
aðarlega í verklegar æfingar. 
Kennslugögn: Eðlis- og efnafræði eftir Rúnar S. Þorvaldsson. Verklegar æfingar og 
viðbótarefni á skólaneti. 

Rekstur fyrirtækja II 
Meginmarkmið kennslunnar er að veita nemendum betri yfirsýn og skilning á fyrirtækja-
rekstri með notkun töflukeyrðs hermilíkans (Business Policy Game). Notuð var 5. útgáfa 
kennslubókar eftir Richard V. Cotter og David J. Fritzsehe. Farið er yfir gerð söluáætlunar, 
framleiðslu- og kostnaðaráætlun, rekstraruppgjör og afkomumat. Jafnframt er tekið fyrir 
markaðshorfur, fjárfestingar og fjármögnun. Nemendur reka tölvukeyrð fyrirtæki á sam-
keppnismarkaði (5–7 fyrirtæki í bekk), taka rekstrarákvarðanir og meta niðurstöður. Á  
seinni önn var jafnframt tekið fyrir sérstakt verkefni – Fyrirtækjasmiðjan – í samvinnu við 
Junior Achievement. Farið var með verklegum æfingum yfir vinnuferil við stofnun, rekstur 
og slit hlutafélags og skilað lokauppgjöri með aðstoð leiðbeinenda úr atvinnulífinu. 

Saga 
Almennt: Rétt er að hafa í huga að verið er að skipta um námsefni og bækur til að laga sögu-
kennslu að nýrri Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla. Námsefni skarast því töluvert þar eð 4. 
og 5. bekk (stærðfræðideild) var kennt samkvæmt nýju fyrirkomulagi en 5. bekk (alþjóða-, 
hagfræði-, mála- og viðskiptadeild) og 6. bekk samkvæmt eldra kerfi. Stærðfræðideild lýkur 
sögu á tveimur árum í stað þriggja hjá hinum deildunum. 
 
4. bekkur, mála- og viðskiptadeild: 
Námslýsing: Farið er yfir helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til um 1500. 
Nokkuð er lagt upp úr því að staldra við og athuga einstök menningarfyrirbrigði náið, eftir 
því sem tilefni er til. Almennt um sögu, sagnfræði og fornleifafræði, upphaf mannsins og 
landbúnaðarbyltinguna, frjósama hálfmánann og þær menningarþjóðir sem skutu þar rótum, 
hinar ýmsu fornþjóðir fyrir botni Miðjarðarhafs, Indland og Kína, Grikkland til forna, saga 
Rómverja. Landnám Íslands. Kristniboð, kristnitaka og upphaf kristinnar kirkju á Íslandi. 
Þjóðflutningar Germana, ríki Karlunga, Arabar og íslam. Upphaf ritaldar. Kirkjan og vald 
páfa, krossferðir, samfélag og efnahagur. Kirkjuvaldsstefna. Stéttir, hópar og staða þeirra á 
miðöldum. Átök Sturlungaaldar, Íslendingar verða þegnar Noregskonungs og umhverfi bók-
menntaafreka Íslendinga. Ný stjórnskipan og staðamál síðari. Sjávarafurðir verða aðalútflutn-
ingsgrein Íslendinga.  
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Reykjavík 2000. 
Ýmislegt aukaefni frá kennurum, þ.á.m. textar úr frumheimildum. 
4. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Farið er yfir helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til um 1750. 
Með fyrirlestrum kennara og verkefnavinnu nemenda er reynt að gefa heildstætt yfirlit yfir 
markverðustu breytingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags. Almennt um sögu, 
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sagnfræði og fornleifafræði, upphaf mannsins og landbúnaðarbyltinguna, frjósama hálfmán-
ann og þær menningarþjóðir sem skutu þar rótum, hinar ýmsu fornþjóðir fyrir botni Mið-
jarðarhafs, Indland og Kína, Grikkland til forna, saga Rómverja. Landnám Íslands. Kristni-
boð, kristnitaka og upphaf kristinnar kirkju á Íslandi. Þjóðflutningar Germana, ríki Karlunga, 
Arabar og íslam. Upphaf ritaldar. Kirkjan og vald páfa, krossferðir, samfélag og efnahagur. 
Kirkjuvaldsstefna. Stéttir, hópar og staða þeirra á miðöldum. Átök Sturlungaaldar, Íslend-
ingar verða þegnar Noregskonungs og umhverfi bókmenntaafreka Íslendinga. Ný stjórn-
skipan og staðamál síðari. Sjávarafurðir verða aðalútflutningsgrein Íslendinga. Plágan mikla 
og siglingar Englendinga til landsins á 15. öld. Myndun ríkja, lok miðalda og upphaf nýaldar. 
Siðbreyting og trúarbragðastyrjaldir, landafundir og ný heimsmynd, efnahagur og samfélag, 
einveldi og stjórnmálaþróun í Evrópu. Siðaskiptin á Íslandi. Einokunarverslunin og einveldi 
konungs 1662. Mannfjöldi og stéttaskipting á 18. öld. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Reykjavík 2000. 
 
5. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði- og viðskiptadeild: 
Námslýsing: Farið er yfir helstu þætti í sögu mannkyns frá árdögum fram til um 1600. 
Fornöld: Almennt um sögu, sagnfræði og fornleifafræði, upphaf mannsins og landbúnaðar-
byltingin, frjósami hálfmáninn og þær menningarþjóðir sem skutu þar rótum, hinar ýmsu 
fornþjóðir fyrir botni Miðjarðarhafs, Indland og Kína, Grikkland til forna, saga Rómverja. 
Miðaldir: Þjóðflutningar Germana, ríki Karlunga, Arabar og íslam, kirkjan og vald páfa, 
krossferðir, samfélag og efnahagur, myndun ríkja, lok miðalda og upphaf nýaldar. Nýöld: 
Siðbreyting og trúarbragðastyrjaldir, landafundir og ný heimsmynd, efnahagur og samfélag. 
Kennslugögn: Bekker-Nielsen, T. og Nielsen, N.K.: Mannkynssaga 1A. Fornöld og mið-
aldir, Rv. 1994. Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson, Þættir úr sögu vest-
rænnar menningar. Nýöldin 1492-1848. Reykjavík 1996.  
 
5. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Tekinn er upp þráðurinn frá námsefni 4. bekkjar. Sögusviðið er mannkynssaga 
frá miðri 17. öld til okkar daga. Lögð er megináhersla á það annars vegar að skýra atburðarás 
sögunnar frá 17. öld fram að 1900 og draga fram þau atriði og atburði, sem varpa ljósi á 
þróun mála á 20. öld. Þróun þingræðis á Englandi á 18. öld. Íslenskt samfélag á 18. og 19. 
öld. Þróun innan nýlendna Breta í Norður-Ameríku og frelsisstríð Bandaríkjanna og sú stjórn-
skipan sem þeir stóðu að og áhrif hennar á önnur vestræn ríki. Franska stjórnarbyltingin; 
aðdragandi hennar, atburðarás og áhrif á sögu 19. og 20. aldar. Napóleonstíminn í Evrópu og 
áhrif hans á Evrópu 19. aldar. Stjórnmálahugmyndir 19. aldar og þróun þeirra fram á 20. öld. 
Sameining Ítalíu og Þýskalands á 19. öld og áhrif þess. Afnám Alþingis og sameining 
biskupsstóla. Upphaf sjálfstæðisbaráttu. Endurreisn Alþingis 1845. Þjóðfundurinn 1851. 
Stöðulög 1871. Stjórnarskrá fyrir Ísland 1874. Stjórn Íslands 1874-1904. Nýlendukapp-
hlaupið mikla og áhrif þess á samfélag Evrópumanna og samfélag Afríku og Asíu. Fyrri 
heimsstyrjöldin: orsakir og ferill en einkum áhrif hennar á þróun í Evrópu og umheiminum á 
millistríðsárunum. Lok sjálfstæðisbaráttunnar og endalok flokkakerfis hennar á Íslandi. Saga 
Rússlands og Sovétríkjanna frá 19. öld og fram að seinni heimsstyrjöld. Saga Bandaríkjanna 
frá 1800 fram til 1939. Kreppan mikla og áhrif hennar í Bandaríkjunum og um allan heim. 
Fasisminn og nasisminn. Seinni heimsstyrjöldin: orsakir og aðdragandi og ferill. Ísland í 
síðari heimsstyrjöld. Stríðslok og upphaf og orsakir kalda stríðsins og saga kalda stríðsins. 
Múslímaheimurinn í nútíð og fortíð; einkenni trúarinnar, útbreiðsla og samskipti múslíma-
heimsins við aðra, uppskipti Austurlanda nær á þessari öld og áhrif þessara skiptinga á 
nútímann. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Reykjavík 2000. 
Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir: Íslands- og mannkynssaga NB II. Frá 
lokum 18. aldar til aldamóta 2000, Reykjavík 2001. 
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6. bekkur, allar deildir: 
Námslýsing: Einveldið af Guðs náð og hið menntaða einveldi á 17. og 18. öld og einkenni 
þess. Þróun þingræðis í Englandi á 18. öld. Saga Prússlands og Rússlands á 17. og 18. öld. 
Upplýsingarstefnan og áhrif hennar. Þróun innan nýlendna Breta í N– Ameríku og frelsisstríð 
Bandaríkjanna og sú stjórnskipan sem þeir stóðu að. Franska stjórnarbyltingin og Napóleon-
stíminn í Evrópu. Stjórnmálahugmyndir 19. aldar og þróun þeirra fram á 20. öld. Sameining 
Ítalíu og Þýskalands á 19. öld og áhrif þess. Nýlendukapphlaupið mikla og áhrif þess á sam-
félag Evrópumanna og samfélag Afríku og Asíu. Tímabil hins vopnaða friðar fram að heims-
styrjöldinni fyrri og samanburður við átök á 20. öld. Fyrri heimsstyrjöldin: orsakir og ferill en 
einkum áhrif hennar á þróun í Evrópu og umheiminum á millistríðsárunum. Saga Rússlands 
frá 19. öld og fram að seinni heimsstyrjöld; rússneskt samfélag, bylting bolsevikka og áhrif 
hennar, samfélagsþróun í Sovétríkjunum fram að seinni heimstyrjöld. Saga Bandaríkjanna frá 
l800 fram til l939, kreppan mikla og áhrif hennar í Bandaríkjunum og um allan heim. 
Fasisminn og nasisminn; einkenni og uppgangur fram að seinni heimsstyrjöld og saman-
burður við alþjóðaátök í nútímanum. Seinni heimsstyrjöldin: orsakir og aðdragandi og ferill. 
Stríðslok og upphaf og orsakir kalda stríðsins og saga kalda stríðsins. Múslímaheimurinn í 
nútíð og fortíð; einkenni trúarinnar, útbreiðsla og samskipti múslímaheimsins við aðra, upp-
skipti Austurlanda nær á þesari öld og áhrif þess á nútímann. 
Kennslugögn: Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson, Þættir úr sögu vest-
rænnar menningar. Nýöldin 1492-1848, Reykjavík 1996. Svein A. Aastad o.fl, Heimsbyggðin 
2. Mannkynssaga eftir 1850. Reykjavík 1994. Mánaðarlega eða oftar eru sýndar myndir á sal 
skólans í tengslum við námsefnið fyrir 6. bekk auk þess sem kennarar sýna myndir í tímum. 
Venjulega er um fræðslumyndbönd að ræða en einnig hlutar úr leiknum, sögulegum kvik-
myndum. 

Sálfræði 
6. 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 sögu sálfræðinnar, helstu hugmyndir um minni, nám (mótun hegð-
unar), skynjun, streitu, átraskanir, lyndisraskanir, kvíða, geðklofa, kynviðfangsraskanir, 
álitamál (hvað er eðlileg hegðun) og flokkun geðsjúkdóma. Nokkur áhersla lögð á verkefna-
vinnu. Nemendur gerðu tvær ritgerðir, fyrirlestur og smærri tímaverkefni og tilraunir. 
Kennslugögn: Kaflar 1, 4, 5 og 8 í Sálfræði I eftir Atkinson, Atkinson og Hilgaard og greina-
safn úr Sálfræðibókinni og tímaritunum Heilbrigðismálum og Geðvernd.  

Spænska 
4. 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. 
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Kennslugögn: Español sin fronteras 1, Lesbók, vinnubók og hljóðsnældur, myndbönd og 
tölvudiskar. 
5. 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 grund-
vallar. Horft var á myndbönd, hlustað var á tónlist og notaðir voru tölvudisklingar, sérstak-
lega 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, myndbönd og 
tölvudiskar. 
6. 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. 

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 
stjórnmálaathafnir og til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi.  
Efni: 

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

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

3. Stjórnmálagreining 
a. þróun íslenska stjórnmálakerfisins 

i. stjórnkerfið 
ii. Alþingi 

iii. flokkar og hagsmunasamtök 
b. íslenska valdakerfið 

Námslýsing: Umfjöllun um ofantalin atriði var í ríkum mæli fléttuð saman við heimsóknir 
stjórnmálamanna og kynningar á stefnum stjórnmálaflokka í tilefni af yfirvofandi Alþingis-
kosningum um vorið. Einnig var fjallað um kosningakerfið og sögu þess og núverandi kjör-
dæmaskipan. Þá var örlítið vikið að alþjóðastjórnmálum, ekki síst í tengslum við ritgerða-
vinnu nemenda. 
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Kennslugögn: Magnús Gíslason: Stjórnmálafræði fyrir framhaldsskóla. Rvík. 1994.  
Lesefni um Alþingi og störf þess. Gögn frá kennurum. 

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 þjóðfé-
lagsbreytingar 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 
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 stjörnufræð-
innar. 
Kennslugögn: Milli himins og jarðar eftir Vilhelm S. Sigmundsson, ásamt viðbótarefni frá 
kennara. 

Stærðfræði 
3. 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. 
 
4. bekkur, máladeild: 
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, brotareikningur. Marg-
liður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og formerki margliða. Hnitarúmfræði: 
fleygbogar, hringferlar. Veldi: heil og brotin veldi, rætur, lograr. Deildun falla, könnun falla, 
ferlateikningar.  Runur og raðir. 
Kennslugögn: STÆ 203 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. Hefti 
sem kennarar taka saman. 
 
4. 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, 
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lograr. Vigrar, innfeldi, einingarhringurinn, hornaföll, hornafallajöfnur, þríhyrningareikn-
ingar, 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. 
 
4. 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, marg-
hyrningareikningar, 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. 
 
5. bekkur, alþjóða- og máladeild: 
Námslýsing: Tíðnidreifing, myndræn framsetning talnasafna, miðsækni, mæling á dreifingu, 
staðalfrávik, talningarfræði, líkindi skilyrt og óskilyrt, tvíliðuformúlan, öryggismörk, mengja-
fræði, margliður, diffrun falla, jafna snertils, ferlateikningar, heildun margliðufalla, flatarmál 
fundið með heildun. 
Kennslugögn: Tölfræði eftir Jón Þorvarðarson. Stærðfræði 2SF eftir Erstad og Björnsgaard.  
 
5. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Veldi, vaxtareikningur, vísisföll og lograr, markgildi, afleiður ýmissa falla, 
könnun falla. Runur og raðir. Jöfnur, ójöfnur, línuleg bestun. 
Kennslugögn: Stærðfræði 3000, Föll og deildun, eftir Björk og Brolin.  
 
5. 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 lógaritma-
föll, diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heildunaraðferðir. 
Kennslugögn: STÆ 303 og STÆ 403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson.  
 
5. 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. 
 
6. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: 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, hlutheild-
un, liðun í stofnbrot. 
Kennslugögn: Stærðfræði 3SF eftir Erstad og Björnsgaard. Fjölrit um mengjafræði og 
heildun. 
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6. bekkur, hagfræðideild: 
Námslýsing: Flatarmál sem heildi, diffrun og heildun hornafalla, pólhnit, tvinntölur, diffur-
jöfnur af fyrsta og öðru stigi, tölulegar lausnir diffurjafna, þrívíð rúmfræði og hnitarúmfræði, 
fylkjareikningur, mismuna– og kvótarunur og –raðir. 
Kennslugögn: STÆ 403 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 
Diffurjöfnur og fylki eftir Frey Þórarinsson. Hefti um þrívíða rúmfræði, runur og raðir. 
 
6. 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 hnita-
rúmfræði, kúluhornafræði, fylkjareikningur, yfirákvörðuð jöfnuhneppi, línulegar varpanir, 
tölulegar lausnir á diffurjöfnum, talningarfræði. 
Kennslugögn: STÆ 503, STÆ 522 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. Diffurjöfnur og fylki, reikningsbók handa framhaldsskólum eftir Frey Þórarinsson. 
Fjölrit um talningarfræði. 

Tölvubókhald 
4. 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, uppsetning 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 viðskipta-
deild taka til viðbótar verkefnahefti 2. 

Tölvunotkun og vélritun 
Tölvunotkun og vélritun 
3. bekkur: 
Vélritun: Þjálfun í fingrasetningu, blindskrift og hraða á hnappaborði tölvu. Við kennsluna er 
notað vélritunarkennsluforrit sem hannað er af Antoni Karli Ingasyni. Byrjað er á 
grunnatriðum ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2002. 
Nemendur vinna verkefni með einföldum uppsetningum. Ennfremur eru kenndar uppsetn-
ingar verslunarbréfa með notkun tilbúinna sniðmáta. Textar verslunarbréfanna eru teknir úr 
kennslubókinni Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árna-
dóttur. Hraðapróf eru tekin að jafnaði einu sinni í viku og er þá notað hraðaprófsforrit eftir 
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Anton Karl Ingason. Nemendur hafa einnig aðgang að hraðaprófsforriti þar sem þeir geta 
prófað sig áfram 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 XP. Nemendum kennt að 
umgangast net og netumhverfi. 
Excel: Kennd notkun taflna og vinnubóka í töflureikninum Microsoft Excel 2002. 
PowerPoint: Nemendum kennd gerð glærusýninga í PowerPoint 2002. 
Vefsíðugerð: Kennd eru undirstöðuatriði vefsíðugerðar með notkun FrontPage 2002. 
Kennslugögn: Microsoft Excel 2002 eftir Baldur Sveinsson, Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu 
eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árnadóttur. Leiðbeiningar um notkun PowerPoint og 
FrontPage eftir kennara. 
 
4. bekkur: 
Námslýsing: Kennd öll helstu undirstöðuatriði ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2002 fyrir 
Windows, þar með talin áherslumerki og númer, atriðisorðaskrá, blaðadálkar, dálkar, efnis-
yfirlit, flutningur texta, formbréf, hausar og fætur, jaðarlínur, leturlist, límmiðar, neðanmáls– 
og aftanmálsgreinar, notkun og gerð sniðmáta, númeraðar töflur, rammar, stærðfræðiskjöl, 
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 
hraðaprófsforrit efti Anton Karl Ingason. Rifjuð upp kunnátta í Excel og bætt við nokkrum 
æfingum um núvirði, teikning jafna í hnitakerfi, finna bestu línur og aðra aðfallsferla, fundin 
ýmis vegin meðaltöl, notkun "Subtotal" við flokkun. Ennfremur kennd notkun fallanna 
Match(), Rank(), Countif() og Sumif(). Kennd eru grunnatriði í notkun gagnagrunnsins, 
Microsoft Access 2002. 
Kennslugögn: Ritverk, verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árna-
dóttur, 7. útg. 1997, Word 2002 handbókin, útg. 1999, eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Svein 
Baldursson, Microsoft Excel 2002, eftir Baldur Sveinsson, Microsoft Access 2002 eftir 
Baldur Sveinsson og Þórð Hauksson. 
 

Upplýsingafræði 
5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að tryggja að nemandinn geti notað fjölbreyttan hugbúnað og upplýsingar á 
margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Áfanginn er fyrir 
nemendur á þriðja námsári alþjóða- og viðskiptadeilda. Í áfanganum verður farið yfir 
tölvubúnað og hvernig best má hagnýta hann í námi, sett fram eigið efni á neti skólans og 
kynntar leiðir til að hagnýta upplýsingatækni í almennu námi. Fjallað var um almenn atriði 
upplýsingalæsis, m.a. farið yfir gögn um upplýsingaöflun, útgáfuform upplýsinga, bókasöfn, 
handbækur, tölvusamskipti, mat á gæðum og áreiðanleika upplýsinga, o.s.frv.  
Tölvunotkun: 
Að nemendur noti Netið jafnt í námi og starfi, beiti þeim hugbúnaði, sem til er í skólanum, í 
réttu samhengi við annað nám, afli sér þekkingar um hvernig hagnýta má upplýsingatækni í 
tengslum við námið, setji fram þá þekkingu, sem hann aflar sér í náminu á tölvutækan hátt, 
s.s. í gagnasafni, með myndrænni framsetningu tölfræðilegra gagna á margmiðlunarformi 
með myndum og stiklutexta, ræði um verkfæri og viðfangsefni upplýsingatækninnar á réttri 
íslensku, sýni ábyrgð og siðvit í vinnu sinni á staðarneti skólans sem og Interneti. 
Upplýsingalæsi: 
Að nemendur þekki helstu atriði í sögulegri þróun upplýsingamála, fái innsýn í tilurð, eðli og 
hagnýtingu upplýsinga, þekki helstu aðferðir við skráningu og miðlun upplýsinga, hvort 
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heldur er á stafrænu formi eða ekki, þekki helstu tegundir upplýsingasafna, geti aflað sér 
upplýsinga um fjölbreytt efni eftir margvíslegum leiðum, öðlist færni í að meta gæði, 
áreiðanleika, uppruna og gildi upplýsinga, þekki helstu lagaleg, siðferðisleg og félagsleg 
atriði er varða söfnun, geymslu og miðlun upplýsinga, fái fræðilega og tæknilega innsýn í 
upplýsinga- og fjarskiptakerfi nútímans, fái fræðilega innsýn í gerð upplýsingakerfa þannig 
að nemendur öðlist heildstæða, tæknilega og fræðilega innsýn í stafrænt upplýsingaflæði 
nútímans.  
Kennslugögn: Þórður Víkingur Friðgeirsson: Bókin um Netið. Saga, þróun og rafræn 
viðskipti. Rvík 2001. Lesefni sett í skjalahólf nemenda. 

Þýska 
3. bekkur: 
Námslýsing: Farið yfir 8 kafla lesbókar og vinnubókar, auk þess teknar fyrir tvær smásögur á 
fjölritum á haustönn: Tom macht eine Reise, Auf dem Flughafen og þrjár smásögur á vorönn: 
Stadtmaus Feldmaus, Frische Fische og Toto. Hlustunarverkefni lögð fyrir reglulega á hvorri 
önn. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit). 
Hlustunarefni: Keine Panik. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson. 
4. bekkur: 
Námslýsing: Farið yfir kafla 9-13 í lesbók og sömu kaflar unnir í vinnubók. Hlustunar-
verkefni lögð fyrir reglulega á hvorri önn. Fjögur ævintýri lesin úr Deutsche Märchen und 
Sagen. Lesnar tvær hraðlestrarbækur Oktoberfest á haustönn og Einer singt falsch á vorönn 
og munnleg og skriflega verkefni unnin í tenglslum við þær, svo og ævintýrin. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Hlustunarefni: Keine 
Panik. Ævintýri: Deutsche Märchen und Sagen. Hraðlestrarbækur: Oktoberfest og Einer singt 
falsch. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson. 
 
 
5. bekkur: 
Námslýsing: Farið yfir valda þætti úr köflum 12, 13, 14, 15, í Themen neu lesbók. Valdar 
æfingar vinnubókar unnar sjálfstætt af nemendum. Nokkur ævintýri lesin á hvorri önn úr 
Deutsche Märchen und Sagen og fjölbreytt skrifleg og munnleg verkefni unnin samhliða 
þeim. Hraðlestrarbókin Einen Dieb fangen lesin á haustönn og Drei Männer im Schnee á 
vorönn. Kvikmynd sýnd í nokkrum þáttum í kennslustund samhliða bók vorannar. Texti um 
Ísland: Island, Land und Leute tekinn fyrir á vorönn. Hlustunarverkefni lögð fyrir af og til. 
Í hagfræðideild: Aukaefni: Lestextar af neti og unnin skilningsverkefni þar úr á haustönn. 
Valdir þættir úr fræðsluefni um Evruna: Euro, das Buch zum Geld. Tilurð nýju myntarinnar 
rakin og útliti seðla og myntar gerð skil. Tímaritsgreinum gerð skil í kennslustundum á 
vorönn. Efni tengt viðskiptum: Geschäftskontakte. Teknir fyrir tveir kaflar bókarinnar og 
unnið með orðaforða þeirra í ýmiss konar verkefnum og með myndbandi. 
Kennslugögn: Themen neu: lesbók og vinnubók. Ævintýri: Deutsche Märchen und Sagen. 
Hraðlestrarbækur: Einen Dieb fangen og Drei Männer im Schnee. Hlustunarefni: Ein bischen 
Panik. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson og Þýsk-þýsk að vali nemenda. 
Aukaefni fyrir hagfræðideild: Textar af Neti. Euro, das Buch zum Geld. Þýsk tímarit, 
Geschäftskontakte. 
 
6. bekkur: Lesnar smásögur úr smásagnahefti á hvorri önn og verkefni unnin úr þeim. 
Skáldsagan Austauschkind lesin á haustönn og unnin skrifleg og munnleg verkefni úr henni. 
Skáldsagan Er hieß Jan lesin á vorönn og innihaldi hennar gerð skil bæði í skriflegum 
verkefnum og munnlegri frásögn. Nemendur lesa valdar greinar úr dagblöðum og tímaritum 
og gera innihaldi stuttleg skil. Borgarverkefni unnið á vorönn þar sem upplýsinga er aflað um 
valda þýskumælandi borg og henni gerð stuttleg skil skriflega og munnlega í kennslustund. 
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Kennslugögn: Smásagnahefti (fjölrit). Christine Nöstlinger: Das Austauschkind. Irina 
Korschunow: Er hieß Jan. Þýsk dagblöð og tímarit. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar 
Matthíasson og Þýsk-þýsk að vali nemenda. 
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Verslunarpróf 
Bókfærsla, 4. bekkur 

Dagbók 35% 

 
Reikningsjöfnuður 40%: 
Leysið meðfylgjandi reikningsjöfnuð fyrir árið 2002 og takið tilllit til þeirra athugasemda 
sem hér fylgja. Bætið við reikningum eftir þörfum. 

 Texti: Upphæð: Debet: Kredit: Upphæð: 
1. Seljum bifreið fyrirtækisins fyrir kr. 

1.750.000 með vsk. inniföldum. Kaup- 
andinn yfirtekur áhvílandi veðskuld kr. 
650.000 ásamt áföllnum óbókuðum 9% p.a. 
vöxtum í 4 mánuði. Kaupandinn greiðir með 
víxlum að nafnverði kr. 600.000, sem við 
tökum á genginu 95. Afgangurinn er 
staðgreiddur. Bifreiðin var upphaflega keypt 
fyrir kr. 2.500.000 með vsk. innif. og hefur 
verið afskrifuð óbeint fjórum sinnum um 16% 
í hvert sinn. 

    

2. Opnum ábyrgð vegna innflutnings á 500 
tæknitröllum frá Frakklandi fyrir samtals 
40.000 evrur. Við greiðum 25% inn á 
geymslufjárreikning. Gengi evrunnar nú er 
85,- 

    

3. Gerum upp ábyrgð vegna tæknitröllanna frá 
Frakklandi. Gengið á evrunni er nú kr. 88,- og 
bankaþóknun er 0,5%.  

    

4. Greiðum vegna tröllanna flutn.gjald kr. 
160.000 og vátr. kr. 73.600. Einnig greiðum 
við uppskipun kr. 10.000 með vsk. 
inniföldum og auglýsingu kr. 80.000 með 
vsk. 

    

5. Greiðum toll vegna 100 tæknitrölla, en 
tollgegnið er 85,- Tollurinn er 20% og vsk. er 
25% 

    

6. Seljum víxilinn, sem við fengum fyrir söluna 
á bílnum, í banka á genginu 97. 

    

7. Tökum á móti jöfnunarhlutabréfum frá 
Búkaupum h/f. Hlutaféð er aukið um 100%. 
Hlutabréfin okkar eru skráð á genginu 1,60, 
en nafnverð þeirra var kr. 500.000. Jafnframt 
fáum við greiddan 8% arð af gömlu 
hlutabréfunum. 

    

8. Seljum tæknitröllin sem við leystum úr tolli í 
færslu 5 með 30% álagningu og 25% vsk. út í 
reikning til Dvergkó. 

    

9. Seljum restina af tæknitröllunum ótollað til 
Kanada með 15% álagningu en án vsk. 
Staðgreitt. 

    

10 Greiðum laun kr. 700.000. Þar af skal haldið 
eftir vegna skatta kr. 95.000, 4% vegna 
lífeyrissj. 1% vegna félagsgjalda, kr. 32.000 
vegna óbókaðrar vöruúttektar með vsk. 
Afgangurinn er greiddur með tékka. Þá skal 
bóka mótframlag fyrirtækisins í 
lífeyrissjóðinn 6%.  

    

11 Fáum greidda erlenda víxileign, nafnverð 
víxilsins er bresk pund 1.200 og er hann 
bókaður á genginu 122,00, gengi pundsins nú 
er 120,- bankinn reiknar sér 0,5% þóknun og 
leggur svo mismuninn inn á reikning okkar. 
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Athugasemdir: 
1. Vörubirgðir í lok tímabilsins eru kr. 247.500 að söluverði með 25% vsk. inniföldum. 
2. Meðal skuldunauta eru Sólrún og Össur. Sólrún skuldar okkur kr. 200.000, en í fyrra var 

hún afskrifuð að hálfu óbeint. Við fáum nú frá henni lokagreiðslu kr. 75.000 í peningum. 
Össur greiðir okkur inn á skuld sína með hlutabréfum að nafnverði kr. 50.000 og eru þau 
tekin sem greiðsla á genginu 1,28. 

3. Á reikningnum rekstur fasteignar hefur m.a. verið bókuð trygging fyrir tímabilið 
01.10.2002. til 01.05.2003. samtals kr. 92.400. Taka ber tillit til þessa.  

4. Fasteignina skal endurmeta um 3% vegna verðbólgu og afskrifa um 4% á sama hátt og 
áður.  

5. Á reikningnum erl. lánadrottnar eru tvær skuldir: Önnur 370 pund bókuð á genginu 140 
kr. hvert pund, en gengið á pundinu er nú 120 kr. Við höfum nú fengið afslátt 70 pund af 
skuld þessari, sem nú skal bóka. Hin skuldin er $ 700, en gengið á dollarnum er nú 72 kr. 
hver $. 

6. Veðskuldin var upphaflega til 5 ára með tveimur gjalddögum á ári. Síðast þegar greitt var 
af skuldinni þann 30.6. sl. var vísitalan 1680 stig. Nú 31.12. er vísitala lánsins 1732 stig. 
Óbókuð er 3ja afborgun og vextir. 

7. Einn starfsmaður okkar hefur haft á leigu íbúð í fasteign okkar frá 01.10.sl. Umsamin 
leiga er kr. 38.000 á mánuði. Starfsmaðurinn greiðir leiguna með vinnu sinni og skal nú 
bóka leigu ársins sem laun.  

8. Skuldabréfið var upphaflega að nafnverði kr. 300.000 til 6 ára með einum gjalddaga á ári 
og vextir eru 5% p.a. Bréfið var keypt á genginu 0,75. Óbókuð er afborgun og vextir sem 
við fengum nú rétt fyrir áramótin. 

9. Stjórn fyrirtækisins hefur ákveðið að auka hlutaféð um 10% með útgáfu jöfnunar-
hlutabréfa. Jafnframt hefur verið ákveðið að greiða hluthöfum út 8% arð af gömlu 
bréfunum og verður hann greiddur út í febrúar á næsta ári. 

10. Færa skal af innskattsreikningi og útskattsreikningi á uppgjörsreikning vsk.  
11. Stemmið verkefnið af og færið hagnað eða tap.  
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Reikningsjöfnuður 40%: 
Nr Reikningar: Mismunur 31.12.02: Millifærslur: Efnahags. 31.12.02: Rekstrarr. 2002: Eigið fé: 

1. Bankareikningur 701.240         

2. Vörukaupareikn. 1.520.000   
3. Vörusölureikn.  2.442.000         

4. Skuldunautar 535.000         

5. Fyrning skuldun.  150.000         
6. Erl. lánardrottnar  104.300         

7. Birgðareikningur  80.000         
8. Vinnulaunareikn. 737.300         
9. Veðskuldareikn.  672.000         

10 Kostnaðarreikn. 200.000         
11 Vaxtatekjureikn.   89.900   
12 Vaxtagjaldareikn. 55.000         
13 Rekst. fasteigna 187.700         
14 Fasteignareikn. 3.270.000         
15 Fyrn. fasteignar    897.000         

16 Innskattsreikn. 373.760         
17 Útskattsreikn.  635.260         

18 Tapaðar skuldir 40.000         
19 Skuldabréfareik. 250.000         
20 Afföll skuldabréfa  62.500         

21 Endurmatsreikn.  100.500         

22 Hlutafjárreikn.  2.000.000         
23 Leigutekjureikn.  99.000         
24 Óráðst. eigið fé  697.540         

           

  7.950.000 7.950.000         

 Hagnaður / halli fluttur á eigið fé:       
        
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = Millifærslur + útfærslur = Samt.: 
____________________________________________________________________________________ 

T - Reikningsverkefni 10%:  Ath: Enginn vsk. í þessu verkefni. 
Leysið verkefnið á T–reikningana á meðfylgjandi blaði, sýnið allar nauðsynlegar bókanir og 
númerið þær. Sýnið einnig efnahagsreikning hlutafélagsins eftir stofnun þess. Þann 
01.01.2003 var efnahagsreikningur fyrirtækis þeirra Davíðs og Geirs sem hér segir: 

Efnahagsreikningur 01.01.2003. 
Bankainnistæða 360.000 Lánardrottnar 220.000 
Vörubirgðir 800.000 Veðskuld 800.000 
Skuldunautar 400.000  
Fyrirfram gr. kostn. 60.000  
Hlutabréf  400.000 Höfuðstóll Davíðs 1.200.000 
Fasteign 1.000.000 Höfuðstóll Geirs 800.000 
 3.020.000  3.020.000 
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Fyrirtækið hefur gengið illa undanfarin 8 ár. Geir er orðinn leiður og vill hætta. Davíð ætlar 
að halda rekstrinum áfram og breyta fyrirtækinu í hlutafélag. Nú þarf því að fara fram 
endurmat á eignum og skuldum fyrirtækisins og kemur þá eftirfarandi í ljós: 
1. Vörurnar eru í raun að verðmæti kr. 450.000. 
2. Skuldunautur, er skuldar okkur kr. 150.000, greiðir kr. 110.000 og fær afganginn felldan 

niður. 
3. Fyrirframgreiddi kostnaðurinn er óbirt auglýsing í blaði sem orðið er gjaldþrota. 

Auglýsingin fæst ekki birt né endurgreidd. 
4. Hlutabréfin eru bókuð á kaupverði á genginu 1,60. Nú er gengi bréfanna 1,80. Geir tekur 

bréfin upp í sinn hlut. 
5. Fasteignin er talin að verðmæti kr. 1.200.000. 
6. Viðskiptavild (Goodwill) fyrirtækisins er metin á kr. 110.000. 
7. Færa skal upp áfallna vexti af veðskuldinni, 9% p.a. í 5 mánuði. 
8. Reikningslegum hagnaði eða tapi af þessum aðgerðum skal skipt í hlutfalli við 

höfuðstólana samkv. efnahagsreikn. 01.01. 
9. Mismunur á eignahlut og úttekt Geirs er greiddur með peningum. 
10. Hlutafé hlutafélagsins er ákveðið kr. 2.000.000 og fær Davíð bréf að nafnverði kr. 

800.000 sem hann yfirtekur á genginu 1,20. Hann greiðir mismuninn á eignarhlut sínum 
og verðmæti bréfanna með peningum. 

11. Afgangur hlutabréfanna er seldur á genginu 1,25 gegn staðgreiðslu. 
12. Greiddur er stofnkostnaður vegna hlutafélagsins kr. 200.000. 
13. Viðskiptavildin skal ekki koma fram á efnahagsreikningi hlutafélagsins. 
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T - Reikningsverkefni 10%: 
 Bankareikningur  Skuldunautar  Vörubirgðir  

 360.000   400.000   800.000   
             
             
             
     Fyrirframgr. kostn.  Fasteign  
    60.000   1.000.000   

 Hlutabréf.        

 400.000        
            
     Lánardrottnar  Veðskuld  

      220.000    800.000  
          

 Höfuðstóll Davíðs        

     1.200.000      
         

           
             
          

 Höfuðstóll Geirs        

   800.000      
             

             
             
             
          

             

             
 
Útdráttarskuldabréf 5%: 
Fyrirtæki gefur út og selur útdráttarskuldabréf að heildarverðmæti kr. 18.000.000. Lánið er til 
5 ára með fjórum gjalddögum á ári. Vextir eru 10% p.a. Bréfin eru 200 stykki. 
 A: Hvert er verðmæti hvers bréfs? Svar A: _______________ 
 B: Hvað er hver vaxtamiði hár? Svar B: _______________ 
 C: Hver eru vaxtagjöldin alls við fimmta útdrátt? Svar C: _______________ 
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Danska 

I. Lytteforståelse (15%) 
Sæt √ ved det rigtige svar eller svar på spørgsmålene på islandsk: 
1. SMS-service på biblioteker 

a. Hvad skal SMS-beskederne fortælle folk? 
b. Hvad koster servicen det første år? 
c. Senere vil man også sende beskeder om (flere kryds) 

 når biblioteket har noget nyt på programmet 
 når biblioteket har fået 200 nye tilmeldinger 
 når biblioteket holder kurser for lånerne 
 når man har indrettet biblioteket på en ny måde 

2. Hjælp med lektierne 
a. Hvem er det især der får lektiehjælp? 
b. Hvorfor kan Sonali ikke få hjælp til lektierne hjemme? 
c. De som giver lektiehjælpen er 

 forældre af børn der er gode til dansk 
 folk der gerne gør det gratis 
 foreningens formand og sekretær 
 folk der er glade for børn 

3. Flere offentligt ansatte 
a. Hvorfor skal regeringen gribe ind? 
b. Regeringen skal 

 fyre flest mulige mennesker i den offentlige sektor 
 give økonomisk hjælp til amterne så de kan ansætte flere mennesker 
 lave større nedskæringer så staten kan spare i den offentlige sektor 
 skære ned i financerne og sende folk på efterløn 

c. LO vil bruge eventuelle lån til at 
 plante træer og skove flest mulige steder 
 reparere kommunens gamle biler 
 skabe nye arbejdspladser indenfor byggebranchen 
 sætte nye tage på pensionisternes huse 

4. Energirigtige biler 
a. Beregninger viser at forskellen på en bil der kører 12 kilometer på literen, og 

biler, der kører 
___ kilometer på literen, løber op i mere end 47.000 kr. på fem år, eller  
___ kr. om måneden ved normal kørsel. 

b. Kampagnens slogan skal: 
 gøre folk mere forsigtige i trafikken 
 vise at det er økonomisk at køre i bil 
 vise hvor nerveslidende det er at køre i stærk trafik 
 vise hvor ødelæggende biler er for miljøet 

5. Hvem klarer sig bedst på universiteterne? 
a. Dårlige karakterer 

 er ikke ensbetydende med en dårlig studerende på universitetet 
 giver de studerende en ny erfaring på universitetet 
 gør de studerende effektive på grund af deres erfaring 
 betyder større frafald af de studerende på universiteterne 

b. Nævn to af de ting Jakob Lange siger at afgør successen på Københavns 
Universitet for hver enkelt studerende? 
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II Tekstforståelse (50%) 
A Udfyldningsopgave (15%) 

Indsæt 16 af ordene i rammen i hullerne i teksten her nedenfor  
 

 baggrund barske begynder bryder 

 diskutere erhvervsliv falder fatte 

 forestille grunden  hører indbyde 

 kendskab kontakt kultur natteliv 

 negativ nødt samfund sjovt 

 søde trusler væk ønsker 
 

Som en lus mellem to kulturer 

Vi hører mange skrækhistorier i medierne om indvandrerpiger der bliver myrdet af deres 
slægtninge for at redde familiens ære.  
Men for mange piger kan det være næsten umuligt at kombinere familiens normer med 

deres egne ______om deres fremtid. 
Det kan være svært at ___ sig at man kan være nødt til at afbryde al ____med sin familie 
for at kunne leve et liv uden tvang eller evindelige ___. Men det er den ___ virkelighed 
for et ukendt antal unge piger med en anden etnisk ____. Hovedårsagen til at disse piger 
___med deres familier, er den store splittelse mellem den danske _____ og deres egen, 
som gør, at de ikke rigtig føler at de _____ til nogen af stederne. Pigerne kan ofte ikke 
tale og ____ med forældrene. Mange af forældrene har en meget ___ holdning over for 
det danske samfund. Derfor skal døtrene beskyttes derhjemme. Dette er ___ til at de så 
ofte bliver ___ til at bryde med familien. Mange indvandrerpiger kaster sig ud i det 
danske ____, er sammen med mange forskellige mænd, ____ at ryge og drikke og gå i 
korte kjoler. Det gør, at de kommer længere og længere ____ fra de normer, de er vokset 
op med, og det er meget skamfuldt for dem. 

B Læs den medfølgende tekst, Ud med de unge, grundigt. 
Svar så på spørgsmålene på islandsk eller sæt √ ved den påstand der ifølge teksten er rigtig 
(30%). 
1. Fra 1990  

 har flere unge haft et års studieophold i undlandet end før 
 har færre unge haft et studieophold i udlandet end før 
 har lige så mange haft et studieophold i udlandet som før 
 har lige så mange fokuseret på gymnasiet i år som sidste år 

2. Hvorfor regner Lars Høhg Hansen med at interessen for udvekslingsophold vil stige? 
3. Hvad slags oplysninger finder man i rejsebogen? 
4. Hvordan oplever Georg Larsen udvekslingseleverne? 
5. Hvad går Ina Groths arbejde ud på? 
6. Ina Groth mener at 

 alle udvekslingselever er begejstrede for deres udvekslingsophold 
 de unge ikke vil til de lande hvor kulturen er helt forskellig fra den danske 
 de unge kun vil på udveksling til de lande hvor der er social sikkerhed 
 det er vigtigt at de unge på forhånd ved hvad de vil få ud af et udvekslingsophold 
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7. Da Mette afsluttede sin studentereksamen 
 blev hun opfordret til at begynde på det humanistiske fakultet 
 var der stor arbejdsløshed blandt jurister og økonomer 
 var hun bange for at blive arbejdsløs og ville derfor læse videre 
 var hun interesseret i at tage en del af sine studier i udlandet 

8. Hvorfor valgte Mette at tage et sabbatår og hvad brugte hun det til? 
9. Mette syntes at det 

 var irriterende hvor hårdt hun blev nødt til at arbejde 
 var sjovt at lære noget om EU og komme rundt og se byen og landet 
 var spændende at skulle på franskkursus og lære nye fagord 
 var spændende at være praktiserende i Bruxelles 

C Oversættelse 5% skriv oversættelsen på det linjerede ark 

Det danske vand 
Danmark er et af de få lande i Europa, hvor forbrugerne endnu kan drikke urenset vand. 
Årsagen er, at vi i Danmark primært henter vores drikkevand fra grundvandet, hvor lande 
som Storbritannien og Frankrig også får drikkevand fra floder og søer, der ofte er 
forurenet. Det danske grundvand ligger i 10-100 meter dybde under jordoverfladen. Nu 
vil EU tillade stærkere giftstoffer end før og det vil efterlade op til 100 gange mere gift i 
grundvandet. Det vil have den indflydelse, at miljøet straks vil begynde at tage skade, 
selv om forureningen først ventes at toppe om tyve år. 

III Skriftligt (20%) 
 Vælg ét af følgende emner og skriv ca. 250 ord om det på det medfølgende, linjerede 

ark: 
Er der racisme i Island? 
Mit sabbatår? (Hvad, hvorfor/hvorfor ikke?) 

Ud med de unge 
Hvis du vil studere i udlandet, kan du enten tage af sted som udvekslingsstuderende i et eller flere 
semestre, eller du kan tage hele din uddannelse i udlandet.  

Læreår 
Efter en storhedstid 

omkring 1990 har det 
været ude af fokus at tage 
et år på en skole i udland-
et lige før eller under 
gymnasietiden. Men nu 
tyder meget på, at bøtten 
er ved at vende. 

“I år ligger vi allerede 40 
procent over sidste års tal, 
som godt nok var ekstra 
lavt på grund af 11. sept-
ember 2001. Men jeg kan 
let forestille mig, at ud-
vekslingsopholdet igen 
bliver meget populært, 
bl.a. fordi samfundets krav 
til sprog-kundskaber og 
kulturforståelse er vokset 
markant”, siger Lars Høg 
Hansen fra AFS- Inter-
kultur, som er en af de 
mange organisationer, der 
arrangerer ophold for 
unge i udlandet. 

Georg Larsen er enig. 
Han er gymnasielærer og 
har sammen med sin kone 
gennem en snes år ind-
hentet oplysninger om 
unges arbejds- og studie-
muligheder i udlandet og 
samlet dem i “Rejsebog-
en”. 

“Efter en række år med 
politiske udmeldinger 
imod sabbatår og 
slendrian, er det igen 
blevet god tone, hvis året 
vel at mærke har et 
element af studier og 
skole. Det er positivt, fordi 
vi er overbeviste om, at 
det at rejse ud generelt er 
med til at gøre danske 
unge mere modne og 
selvstændige”. 
600 globetrottere 

Som gymnasielærer 
oplever Georg Larsen 
som regel, at udvekslings-

studenter ligger i top både 
med hensyn til viden og 
modenhed, men det sker 
også, at en elev nærmest 
går i stå. De største fald-
gruber er efter hans vurd-
ering, hvis de unge er for 
umodne, og hvis udveksl-
ingsåret ligger lige efter 1. 
eller 2. g. Sidstnævnte 
behøver ikke at give 
problemer, men det kan 
slå den pågældende ud af 
den faglige rytme eller få 
ret store sociale konse-
kvenser. 

Ina Groth er 
international rådgiver i 
institutionen Cirius, der 
har som opgave at 
fremme internationali-
seringen af uddann-
elserne i Danmark. Hun 
råder alle, der overvejer et 
udvekslingsophold, til at 
definere deres ønsker og 
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mål så præcist som 
muligt. 

“Det er uhyre vigtigt, for 
når man ser de flotte 
billeder i brochurerne, 
bliver man let forført til 
noget, der måske ikke er 
gennemtænkt. Man skal 
gøre op med sig selv, 
hvad der er vigtigst. Er det 
trygheden ved et sted 
med social sikkerhed? Er 
det en fremmedartet 
kultur? Eller måske mulig-
heden for at lære et helt 
specielt sprog? 

Ina Groth skønner, at 
mellem 500 og 700 unge 
15-18-årige i disse år 
vælger at gå et år på 
gymnasiet i udlandet og at 
lige så mange, der er i 
gang med en videregå-
ende uddannelse, tager et 
eller to semestre i et andet 
land. De fleste får en op-
levelse for livet, men en 
lille del kan ikke melde sig 
i koret af begejstrede 
stemmer. Det er ikke 
nogen hemmelighed – 
heller ikke hos arrang-
ørerne.  
Job i Belgien  

Da Mette Svendsen blev 
færdig på gymnasiet, 

ønskede hun at komb-
inere sine studier med 
udlandsophold.  

Og hun var præget af 
det daværende syn på 
uddannelse: 

“Alle skulle læse jura 
eller økonomi, i hvert fald 
ikke et humanistisk fag, 
det var jo ensbetydende 
med arbejdsløshed”, 
fortæller Mette.  

Mette begyndte så på 
jurastudiet på Køben-
havns Universitet om 
efteråret.  

“Det gik faktisk godt nok 
og jeg bestod alle prøver 
– men jeg syntes det var 
dødkedeligt. Jeg havde 
ikke rigtig lyst til hverken 
jura eller de andre af disse 
praktiske fag så jeg 
besluttede at tage et 
sabbatår og arbejde i 
Bruxelles”.  

I Bruxelles arbejdede 
Mette i fem måneder hos 
EU mens hun tænkte over 
sin fremtid. Hun boede 
hos en spansk kvinde der 
også arbejdede for EU og 
havde en særlig forkær-
lighed for danskere, og 
det var grunden til at hun 
husede syv af slagsen. 

“Det kostede ikke noget 
særligt at bo i Belgien, så 
det var ikke det store 
problem at lønnen som 
ung studerende uden 
nogen særlig uddannelse 
ikke er noget til at råbe 
hurra for”, siger Mette 
Svendsen. 

“EU tager løbende 
omkring 700 unge under 
uddannelse i arbejde, og 
der var 28 danskere.  

Der gøres noget ud af, 
at det også skal være 
alment dannende, så vi fik 
kurser og blev slæbt 
rundt. Det var meget 
spændende. Men det var 
hårdt i starten. Jeg måtte 
tage et lynkursus i fransk 
og skulle pludselig lære 
en masse fagudtryk, som 
jeg ikke kendte. 

Et praktikjob var dog 
ikke nok for Mette 
Svendsen så hun tog 
hjem igen og begyndte 
på Århus Universitet, 
hvor hun gik i gang med 
at læse fransk med 
engelsk som sidefag. 
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Enska 

A (60%) 

NEW INSIGHTS INTO BUSINESS and READING BETWEEN THE LINES 
Translate the underlined words and phrases into good Icelandic. Remember that your 
translation must fit the context of each sentence: 

1 These banks offer a wide range of services which include accepting deposits, making 
loans and managing customers’ accounts. 

2 The company is committed to making better products and contributing to improving the 
quality of people’s work and life. 

3 Broad environmental education teaches consumers that although thinking and buying 
green is more expensive, environmentalism is less taxing on the earth in the long run. 

4 ‘The diary of Zlata Filipovic,’ went immediately to the top of France’s non-fiction best-
seller list. 

5 That report is typical of cold, bureaucratic handling of the issue and smells of hypocrisy. 

6 Professor Allan Conney has been awarded a grant to further his work on the protective 
effects of tea. 

Paraphrase or explain the underlined words and phrases in English (according to 
context): 
7 We take care of any maintenance or refurbishment, arrange local marketing, and so on. 

8 What do you know about our recent acquisitions in Latin America? 

9 With HOBS in your office, you can locate specific transactions quickly using a range of 
search criteria. 

10 The Earth Tax program targets small grass roots organizations committed to issues such 
as biodiversity, alternative energy and environmentally preferable methods of resource 
extraction. 

11 The report is a comprehensive record of mortality from smoking in developed countries. 

12 High-fat foods combined with inadequate exercise remain the primary cause of America’s 
obesity epidemic. 

13 The question has arisen whether more emphasis should be put on trying to rehabilitate 
students who are expelled. 

14 Japan tries to come to grips with the bullying, a pervasive problem in the country’s highly 
regimented and conformist schools. 

15 Michel Allard, a specialist on France’s fast-growing centenarian population, credits her 
longevity in part to her ‘powerful capacity for mental visualization’. 

Tick the box with the correct alternative to the underlined word / phrase: 

16 We need to recruit a few people. 
 contact 
 employ 
 interview 
 make redundant 
 re-educate 
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17 I would be pleased to discuss my curriculum vitae with you in more detail in an 
interview. 

 career 
 covering letter 
 application 
 résumé  
 short list 

18 Managers often delegate authority. 
 are very loyal to their companies 
 expect everybody to obey them  
 give subordinates power to make decisions 
 have the qualities of great leaders 
 respect the different positions in the hierarchy 

19 The supervisory Board monitors the general course of business. 
 carefully watches 
 reports on 
 manages  
 organizes in detail 
 specializes in 

20 Americans may equate reserve with lack of enthusiasm. 
 not accepting innovation and change 
 not expressing emotions and opinions  
 not knowing appropriate terms of address  
 not realising how decision-making works 
 not taking business customs into consideration  

21 The reason for the interrogations is clear: many hires work out badly. 
 huge losses 
 importance of tests 
 severe criticism 
 thorough questioning 
 unpopular decisions 

22 Contrary to a popular misconception, cancers from causes other than smoking are not 
rising. 

 belief 
 conclusion 
 extrapolation 
 misunderstanding 
 prediction 

23 Climbers had seen Hargreaves´ body hanging from a remote ledge near the 8,000-m 
mark. 

 distant 
 precarious 
 shallow 
 sloping 
 steep 

24 In her diary, Miss Filipovic poured scorn on all politicians. 
 doubted the honesty of 
 expressed her opinions on 
 revealed her admiration for 
 showed her contempt for 
 had sympathy for 
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25 Alison Hargreaves reached the summit last Saturday after an ascent hailed by 
colleagues as the most important climb yet by a woman. 

 applauded 
 assaulted 
 criticized 
 maintained 
 undermined 

26 Those who support mandatory expulsion say the nature and scope of violence have 
left them with no other choice.   

 alternative 
 compulsory 
 immediate 
 optional 
 partial 

Complete the following sentences using the correct form of the words given in brackets 
(do not use the endings –ing  or  –ed): 
27 If a customer has a ____ (complain), the first thing the sales assistant does is apologise, 

even if he or she knows nothing about the circumstances. 

28 All of the ______ (administration) work is now done in electronic form. 

29 In his book ‘The Lord of the Rings’, J.R. Tolkien has created an _____ (imagine) world 
that fascinates a lot of people. 

30 The rising ______ (prevail) of the SARS virus is causing fear and anxiety in many 
countries of the world.   

31 Many people find the ______ (volume) amounts of junk mail on the internet very 
annoying. 

32 Many scientific studies have suggested the _____ (therapy) value of fruits. 

COMPREHENSION 
Fill in the blanks with the most appropriate words. No changes to the words are needed 
and each one is only used once: 
 
alternatives assessed branches competent conduct conform dependent 
distributors empower exploit 

initiative 
innovations managing 

restorations
restricted reward 

 
33-38 Welcome to HSBC - The world's local bank  
To truly understand a country and its culture, you have to be a part of it. That's why at HSBC, 
we have local banks in more countries than anyone else. And all of our ___ around the world 
are staffed by local people. It's their insight that allows us to recognise financial opportunities 
invisible to outsiders.  But those opportunities don't just benefit our local customers. Ideas and 
_____ are shared throughout the HSBC network, so that everyone who banks with us can 
benefit.  Think of it as local knowledge that just happens to span the globe. Our primary role in 
society is to _____ our business responsibly; to serve our customers expertly, to provide a 
return to shareholders, and to provide a safe and pleasant work environment for staff. Our 
employees are extremely important to our company.  A successful business is ____ on the 
collective efforts of its employees. The welfare of our staff is therefore what matters most to 
us. We provide equality of opportunity to all staff, regardless of sex, race, nationality, age, 
disability, ethnic origin, religion or status. At the same time, we encourage staff to realise their 
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full potential. While we foster teamwork in our working environment, we ____ individual 
performance and encourage employees to use ____. 

Finish reading the text and answer the question in Icelandic: 
HSBC staff have shown exceptional commitment to the community, taking part in numerous 
activities, whether fund-raising for charity, acting as business advisers to aspiring 
entrepreneurs, or rolling up their sleeves to paint school buildings and clean up rivers. Their 
commitment makes a real difference to thousands of lives around the world.  

39-40 What two activities have HSBC staff taken part in apart from to painting school 
buildings and cleaning up rivers? 

GRAMMAR 
Complete the sentences using the correct prepositions: 
41 That smell always reminds me ___ hospitals. 
42 Did Tom listen to the news ______ the radio this morning? 
43 We congratulated him  _____his company’s success. 
44 My brother is very clever _____ playing computer games. 

Supply the verbs in brackets in either the –ing form or the infinitive (with or without ‘to’): 
45 I’ll do the shopping when I’ve finished _______ (clean) the flat. 
46 We regret ____ (inform) you that we are unable to offer you the job. 
47 After discussing the economy, the minister then went on ____ (talk) about foreign 

policy. 

SHORT STORIES  
Choose the one correct alternative and answer the question in English: 
48 The Fountain Plays 

 Spiller lost his temper with Gooch and hit him because he 
 drank too much and was impolite to Mrs Digby 
 had been blackmailing Spiller for years 
 insisted on living in Spiller’s house 
 kept mentioning Spiller’s prisoner number 
 wanted to marry his daughter 

49 Three is a Lucky Number  
 Ronald failed to kill Edyth because 

 Edyth saw through him 
 the electricity went off  
 his rifle backfired 
 she left him on their wedding day 
 the door did not close properly 

50 Sauce for the Goose  
Explain in detail how Stephen had planned Olivia’s death. 

B (40%) 

Translate the following into good English on a separate sheet. Double spacing, please: 

Við þökkum ykkur fyrir fyrirspurn ykkar frá 31. desember sl. og getum staðfest að við 
bjóðum mikið úrval af umhverfisvænum vörum samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Mest af 
fatnaðinum sem við seljum er gerður úr lífrænt ræktuðum eða endurunnum efnum eins og þið 
getið séð í myndskreytta vörulistanum. 
Meðfylgjandi er ársskýrsla okkar frá síðasta ári. Þar útskýrum við umhverfisstefnu 
fyrirtækins í smáatriðum fyrir hluthöfum okkar og almenningi. 
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Við viljum gjarnan eiga viðskipti við smásölufyrirtæki á þessu sviði á Íslandi og samkvæmt 
þeim upplýsingum sem við höfum fengið hafa íslenskir neytendur áhuga á vörum okkar, 
jafnvel þó þær séu eilítið dýrari en vörur keppinautanna.  
Þrátt fyrir aukna eftirspurn eftir vörum okkar eigum við þær alltaf til á lager og við viljum 
fullvissa ykkur um að við getum ábyrgst afhendingu innan viku frá móttöku pöntunar. Ef þið 
leggið inn stórar pantanir erum við tilbúin að veita ykkur töluverðan magnafslátt. 
Við trúum því að við bjóðum gæðavörur á sanngjörnu verði og hlökkum til þess að heyra frá 
ykkur sem allra fyrst. 

Virðingarfyllst, 
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Forritun, tölvudeild 
1. Krossaspurningar – 15%  
Einungis eitt svar kemur til greina, ekki er dregið frá fyrir röng svör. 

1. Hvað af eftirfarandi gæti geymt stærstu töluna? 
 boolean. 
 char. 
 long. 
 double. 

2. Hvað af eftirfarandi á við um TextArea? 
 Það er einungis hægt að setja texta með því að kalla í TextArea.append() 

aðferðina. 
 Það getur haft fleiri en eina línu. 
 Hægt er að ná í tölur beint úr því með því að nota TextArea.getDouble(). 
 Allt af ofangreindu er rétt. 

3. Hvað þýðir að aðferð sé allra gagn(public)? 
 Hún tekur inn heiltölu(int). 
 Hún skilar heiltölu(int). 
 Hún tekur inn gögn af tegundinni public. 
 Hún er er aðgengileg alls staðar frá. 

4. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um smið(constructor): 
 Smiðir bera sama nafn og klasinn sem þeir eru skilgreindir í. 
 Hægt er að skilgreina eins marga smiði og þurfa þykir. 
 Ef skilagildi er tilgreint í smið verður það að vera void. 
 Hægt er að sleppa því að tilgreina smið í klasa. 

5. Hvað af eftirfarandi á við um lykkjur(endurtekningar): 
 Hægt er að skipta for lykkju út fyrir switch setningu án þess að virkni breytist. 
 Alltaf er farið a.m.k. einu sinni í gegnum for lykkju. 
 Alltaf er hægt að skipta while lykkju út fyrir do-while lykkju án þess að virkni 

breytist. 
 Ekkert af eftirfarandi er rétt. 

6. Staðværar(local) breytur eru: 
 Breytur sem ekki verður breytt eftir að þær eru skilgreindar. 
 Breytur sem einungis eru aðgengilegar í þeim hluta forrits sem þær eru skilgreindar í. 
 Breytur sem eru aðgengilegar alls staðar að úr forritinu( public breytur). 
 Ekkert af ofangreindu er rétt. 

7. Hver af eftirfarandi útlitsstjórum(Layout Managers) er flóknastur í notkun? 
 GridLayout 
 FlowLayout 
 GridBagLayout 
 BorderLayout 

8. Til að skilgreina klasa (class) þarf: 
 að skilgreina import java.awt.* efst í skjalinu. 
 að skilgreina allavega einn smið(constructor). 
 að skilgreina allavega eina breytu. 
 Ekkert af ofangreindu er nauðsynlegt. 
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9. Hvað þýðir að aðferð sé skilgreind að hún skili void? 
 Hún skilar int. 
 Hún skilar engu. 
 Aldrei er farið inn í aðferðina. 
 Að hún erfi frá void klasanum. 

10. Hvað má ráða af eftirfarandi línu í forriti? 
b = (double) a; 

 b er tvöfalt stærri en a. 
 a er tvöfalt stærri en b. 
 b er af tegundinni double. 
 a er af tegundinni double. 

2. Skilningur – 10% 
1. Skilgreinið eftirfarandi: 

a. Double. 
b. BorderLayout. 

3. Villuleit - 10% 
Eftirfarandi aðferð tekur inn tvær tölur, margfaldar báðar með tveimur, leggur þær saman 
og finnur út meðaltalið og skilar því. Í því eru a.m.k. fimm villur, þetta geta verið bæði 
þýðingarvillur og hugsanavillur. Merkið við villurnar og færið til betri vegar: 
public String Medaltal(int iTala1,String iTala2) 

{ 
 return iTala1; 
 iTala1 = iTala2*2; 
 iTala2 = iTala2*2; 

int iSkila = (iTala1 + iTala2 / 2; 
return iSkila; 

} 

4. Reikniaðgerðir – 25 % 
Sýnið útreikning – full einkunn fæst ekki nema það sé gert. 
1. Breytið úr tugakerfi í tvíundarkerfi: 

a. 78 
b. 257 

2. Breytið úr tvíundarkerfi í tugakerfi: 
10110011 

3. Frádráttur: Reiknið eftirfarandi með því að nota frádráttarreglur á meðfylgjandi 
hjálparblaði: 
110111 – 11001 

4. Margfaldaðu saman eftirfarandi tölur samkvæmt margföldunarreglum á hjálparblaði: 
101 * 111 

5. Deildu 1100 upp í 111100 samkvæmt deilingarreglum á hjálparblaði: 

5. Aðferðir 10% 
Búið til aðferð sem tekur inn kommutölu og skilar streng. Vinnslan í aðferðinni er 
eftirfarandi: hún tekur kommutöluna og breytir henni í samsvarandi prósentutölu, t.d. 
verður 0,15 að strengnum "15%". 

6. Skrifa forrit - 30% 
Skrifið forrit sem hefur eftirfarandi eiginleika: 
Tvo textareiti (TextField) 
Þrjá hnappa(Button ): Bæta við, Meðaltal og Summa.  
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Ef ýtt er á Bæta við hnappinn þá nær forritið í textann úr fyrri reitnum, breytir honum í 
kommutölu og bætir því við víðværa (global) kommutölu. 
Ef ýtt er á Meðaltal þá birtir forritið meðaltal af öllum tölum sem búið er að bæta við, í seinni 
textareitnum. 
 
Ef ýtt er á Summu birtir forritið summu af öllum tölum sem búið er að bæta við, í seinni 
textareitinn. 
import java.awt.*; 
import java.applet.Applet; 
import java.awt.event.*; 
 
public class Reiknir extends Applet implements Actionlistener 
{ 
 
  
 public void init() 
 { 

 
 } 
 public void actionPerformed( ActionEvent e) 
 { 
 
 } 
 
} 
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Franska 
I. Málfræði og málnotkun 60% 

I. 10% Complétez les phrases suivantes avec les verbes qui conviennent au 
présent. (Fullgerið setningarnar með því að beygja og setja þá sögn sem passar 
hverju sinni inn í nútíð). 

prendre choisir rouler voir répondre finir lire mettre savoir devoir 

1. Je ne _________pas quelle heure il est. 
2. Nous _______ une nouvelle voiture pour la famille. 
3. La jeune fille ______ sa veste rouge. 
4. Vous _____ travailler cet après-midi? 
5. Ils ne _____ pas au téléphone la nuit. 
6. Les Français _____ souvent le petit déjeuner au café. 
7. Tu _______un livre d’ Alexandre Dumas?  
8. Le tramway_____ à heures fixes et il ne va pas partout. 
9. Vous ______ souvent vos parents? 
10. Il _______ ses devoirs à neuf heures du soir. 

II. 10% Mettez les verbes au futur simple. 
1. Quand je reviens ___ en France, ils voient ___ ma fille. 
2. Quand tu pars ___ce soir, je veux ____ te voir. 
3. Quand il pleut ___, on prend  

____ le bus. 
4. Quand vous avez ____ 18 ans, vous passez  ____ votre permis de conduire.  
5. Quand il fait _____chaud, nous allons _____ à la plage.  

III. 10% Mettez les verbes au passé composé. (Setjið sagnirnar í þátíð, ekki þarf að 
endurrita allan textann). 
Pierre organise un jeu pour ses amis d’enfance.  Jacques va à la Grande Arche où il 
joue au guide. Martine monte la Tour Eiffel à pied. Liliane doit aller aux Puces où elle 
s’amuse à trouver un objet bizarre. Joseph se promène à Montmartre et Pierre veut 
son portrait. Enfin ils se trouvent à l’hôtel et Pierre vient aussi. 
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IV. 13% Mettez les verbes à l´imparfait ou au passé composé. 
Hier soir, mon fiancé me ____ (téléphoner). Il _____ (être) très malade. Il _____ (ne 
pas pouvoir) aller au cinéma avec moi. Je ____ (décider) d’aller dîner au restaurant 
toute seule. Je __(aller) au restaurant italien dans le vieux quartier. Je ____ (entrer) 
dans la salle et je ____ (voir) mon fiancé avec une autre femme! Ils ____ (parler ) 
sérieusement. Je _____(dire) à mon fiancé: ”Tu n’es plus malade?” Il ___ (ne pas 
avoir) l’air intéressé par mes paroles. Je ____ (verser) la sauce et la viande de son 
assiette sur ses vêtements et puis je ____(sortir) calmement. Ils ___ (être) très 
étonnés.  

V. 3% Les relatifs. Mettez qui ou que dans l’emplacement laissé libre. 
1. C’est un livre _______________ tout le monde aime. 
2.  C’est ton frère _______________ nous a téléphoné hier. 
3. J’ai une sœur _______________ s’appelle Marianne.  
4. Mon ami _______________ arrive demain est adorable. 
5.  Notre ami _______________ nous a rendu visite est danois. 
6.  C’est un jeune homme _______________ nous aimons tous. 

VI. 11% Répondez aux questions et mettez les pronoms personnels au lieu desmots 
soulignés. (Svarið og setjið inn andlagsfornöfnin eða fornöfnin en eða y). 
1. Tu regardes le film? Non, je _____________________ 
2. Est-ce que tu voudrais aller à Paris? Oui, ___________ 
3. Vous avez parlé à vos cousines? Non, nous _________ 
4. Il a vendu son appartement? Oui, il _______________ 
5. Est-ce que tu as pris du café? Oui, je ______________ 
6. Êtes-vous allés à Burxelles? Oui, nous _____________ 
7. Vous voulez un peu de pain? Non, je ______________ 
8. Tu veux donner le livre aux enfants? Oui, je ________ 
9. Il y a des enfants dans la salle? Non,  ______________ 

VII. 3% Répondez aux questions par une phrase négative. (Svarið neitandi með 
heilli setningu). 

1. Tu as vu quelqu’un? (engan) 
2. Elle fait quelque chose? (ekkert) 
3. Tu travailles toujours à Nice? (ekki lengur) 

II. Stíll 15% 
Jean bróðir minn er yngri en Pauline systir mín. Hann er yngstur í fjölskyldunni.  
Við munum búa í París og við munum eiga fallegasta húsið. Við munum vera 
hamingjusöm. (Notið futur simple). Ég var að lesa dagblaðið þegar Annie kom inn. 
Monsieur Duflou var gamall maður sem bjó einn í stóru íbúðinni sinni. Þeir koma 
alltaf of seint.  

III. Lesið efni 10% 
Répondez aux questions en francais. (Svarið á frönsku með heilum setningum). 

LA PISCINE 3%   
Donnez une déscription (lýsingu) de la femme dans l’histoire. 

L´ANNIVERSAIRE 4% 
Que veut Monsieur Duflou faire pour fêter son anniversaire? 
Pourquoi les invités ne viennent-ils pas à la fête de l’anniversaire? 
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VOIR LE FUTUR 3% 
Pourquoi est-ce que les deux filles vont chez une voyante et pourquoi Caroline reste 
seulement cinq minutes avec elle?  

IV. Skilningur 15% 
I. 8% Lisez bien ce texte et répondez aux questions en islandais 
Rendez – vous raté 

Allô. C’est Annie? Ici Jean-Pierre. Je m’excuse mille fois. J’ai raté notre rendez-vous 
pour aller au cinéma. Je n’ai pas pu venir à temps. Tu es vite rentrée? Écoute, voilà ce 
qui s’est passé. D’abord je n’ai pas pu trouver la clé de la voiture. Puis, ma mère m’a 
téléphoné et elle a insisté pour parler avec moi pendant au moins vingt minutes. Et 
puis j’ai oublié le nom du cinéma où l’on donne ce film. J’ai cherché comme un fou 
dans tous les journaux pour le trouver. J’ai sauté dans la voiture mais elle n’a pas 
voulu démarrer. Alors j’ai regardé ma montre et j’ai constaté que j’avais une bonne 
demi-heure de retard. Trop tard. Je suis encore chez moi. Excuse-moi, Annie. Chérie, 
tu peux me pardonner cela? Un autre jour, ça te va? 
Calme-toi, Jean-Pierre. Il n’y a pas de mal. Je te pardonne volontiers. Tu sais, le 
cinéma, c’est demain. Tu t’es trompé de jour. 

Les questions:  SVARIÐ Í HEILUM SETNINGUM Á ÍSLENSKU! 
Pourquoi Jean-Pierre était-il en retard? Donnez trois raisons. 
Annie dit que ça ne fait rien. Pourquoi?  

I. Mettez les mots où il faut (Setjið orðin í eyðurnar, það þarf engu að breyta – 
5 orð ganga af). 7% 

promenades prochain toujours souvent étais ami 
airs promenons étudiais timides voisins suivantes 

Hélène... attendez. Vous dites Hélène. Oui, il y a quinze ans peut-être... 
C’était en été. J’ ___ encore. Je passais mes vacances chez une tante. Je faisais des 
___ dans la campagne, j’écrivais, je lisais, je rêvais... Je prenais ma guitare et je 
jouais des _____ à la mode. Mon oncle et ma tante travaillaient et ils n’étaient 
presque jamais à la maison. J’étais donc souvent seul. Et il y avait Hélène.  C’était 
la fille des _____ , très belle, les cheveux et les yeux noirs. Nous avions le même 
âge. Je pense que je l’aimais un peu... Mais elle et moi, nous étions très __. Elle 
s’appelait Hélène Aubertin... 
Eh, bien Rémi, elle s’appelle ___Hélène Aubertin. Cher ami, vous étiez en 
vacances avec votre futur chef! Elle commence lundi ___. 
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Íslenska 
Setningafræði. 35% 
1.–6.  Skilgreinið hugtökin forsetningarliður og aukafallsliður. Myndið málsgrein eða 

málsgreinar þar sem þessir setningarhlutar koma fram undirstrikaðir.(6) 

7.–14. Gerið kross við réttar fullyrðingar. Gætið að því að einungis ein fullyrðing er rétt í 
hverjum lið: (2stig fyrir hvern lið). 

a) [  ] Fallsetningar geta verið nafnháttur. 
[  ] Fallsetningar fylgja eingöngu skýringartengingunni að. 
[  ] Fallsetningar eru aldrei í upphafi málsgreinar. 
[  ] Fallsetningar stjórnast oft af spurnarorðum. 

b) [  ] Frumlag og gervifrumlag standa aldrei í sömu málsgrein. 
[  ] Frumlag stendur fremst í setningu í beinni orðaröð. 
[  ] Frumlag er í öllum aðalsetningum. 
[  ] Frumlag er aldrei sérstætt  lýsingarorð. 

c) [  ] Andlag stýrist alltaf af hjálparsögn. 
[  ] Andlag getur ekki verið nafnháttur. 
[  ] Andlög geta verið tvö með sömu sögn. 
[  ] Andlag er atviksliður með ópersónulegum sögnum. 

d) [  ] Bein orðaröð merkir það sama og tæk orðaröð. 
[  ] Bein orðaröð hefur umsögn í öðru sæti. 
[  ] Bein orðaröð nefnist það þegar staðhæfingum er breytt í spurningar. 
[  ] Bein orðaröð hefst aldrei á sagnfyllingu. 

15.–20.Greinið eftirfarandi texta í setningarhluta. (6) 
Í öllum skáldskap eru líkingar nauðsynlegar og veita orðum oft óvænta áherslu.  

21.–26. Myndið málsgreinar á eftirfarandi hátt. (6) 
gervifrumlag – umsögn – einkunn – sagnfylling – frumlag – andlag. 
umsögn – frumlag – andlag – eignarfallseinkunn – viðurlag. 
frumlag – laust viðurlag – umsögn – atviksliður – atviksliður. 

27.–29. Myndið málsgreinar þar sem fornafnið allur kemur fram sem: 

a) frumlag  
b) andlag  
c) einkunn  

30.–35. Greinið eftirfarandi texta í aðal-, fall-, tilvísunar- og atvikssetningar, annaðhvort með 
lóðréttum strikum eða hornklofum. Gætið þess að engin greinarmerki eru í textanum. 
(6) 

Niðurstöður alþingiskosninganna sem brátt fara í hönd munu leiða í ljós hvort 
mynduð verður ný ríkisstjórn á Íslandi þótt margir hafi verið ánægðir með störf nú-
verandi stjórnar telja ýmsir að tími sé kominn til að skipta um leiðtoga og breyta um 
stefnu skoðanakannanir sýna miklar sveiflur í fylgi flokkanna svo að erfitt er að finna 
hvert meginstraumarnir liggja og nú ganga að kjörborðinu í fyrsta sinn stórir hópar 
ungs fólks sem vonandi taka alvarlega réttindi sín og skyldur í lýðræðisþjóðfélagi og 
greiða atkvæði samkvæmt bestu samvisku.  

Egils saga og Frásagnarlist fyrri alda. 65% 

36.–48. Lesið vel eftirfarandi orð Þórólfs Kveld-Úlfssonar sem hann mælir til föður síns og 
svarið síðan spurningunum, sem á eftir fylgja, stutt og skilmerkilega.  
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„En ef þú þykist vera forspár um það að vér munum hljóta af konungi þessum ófarnað 
og að hann muni vilja vera vor óvinur hví fórstu þá ekki til orustu í móti honum með 
konungi þeim er þú ert áður handgenginn? Nú þykir mér það ósæmilegast að vera 
hvorki vinur hans né óvinur.“ 

a) Um hvaða konunga talar Þórólfur? (2) 
b) Hvernig rættist forspá Kveld-Úlfs? (3) 
c) Forspár eru eitt stíl- eða frásagnareinkenni Íslendingasagna. Gerið grein fyrir  

tveimur öðrum stíleinkennum sem fram koma í Egils sögu. (4) 
d) Í síðustu málsgrein textans notar Þórólfur orðið ósæmilegur. Færið rök fyrir því að 

hann hafi viljað falla með sæmd fremur en lifa við smán. (4) 

49.–54. Í íslenskri bókmenntasögu eru Íslendingasögur taldar eðlilegt framhald af 
konungasögum. Skilgreinið hugtakið konungasögur og gerið grein fyrir Heimskringlu, 
mesta stórvirki Íslendinga á því sviði. Nefnið a.m.k. tvenn rök fyrir því að höfundur 
hennar hafi einnig skrifað Egils sögu. (6) 

55.–58. Kveld-Úlfur og Skalla-Grímur ortu báðir dróttkvæðar vísur eins og segir frá í Egils 
sögu. Hvert var tilefni vísna þeirra og um hvað fjölluðu þær? (4) 

59.–64. Gerið stutta grein fyrir eftirfarandi kvenpersónum í Egils sögu: (6) 

a) Sigríði á Sandnesi. 
b) Þorgerði brák. 
c) Þóru hlaðhönd. 
d) Gunnhildi Özurardóttur.  
e) Helgu Þorfinnsdóttur. 
f) Þorgerði Egilsdóttur 

65.–74. Fundur Egils Skalla-Grímssonar og Eiríks blóðöxar í Jórvík er talinn marka hápunkt 
eða ris Egils sögu. 

a) Skýrið frá því hvar fundum þeirra tveggja hafði borið saman áður og hver 
viðskilnaður hafði orðið með þeim í hvort skiptið. (6) 

b) Nefnið a.m.k. fjórar ástæður þess að Eiríkur lét ekki drepa Egil í Jórvík eins og við 
hefði mátt búast. (4) 

75.–84. Stutt ritgerð. Veljið A eða B og látið aðalatriði í samskiptum viðkomandi persóna 
koma skýrt fram. (10) 

a) Egill og Þórólfur. 
b) Egill og Ásgerður. 

85.–94. 
Mjög erum tregt 
tungu að hræra 
eða loftvægi 
ljóðpundara; 

era nú vænlegt  
um Viðurs þýfi 
né hógdrægt  
úr hugarfylgsni. 

Hér er um að ræða fyrsta erindi úr Sonatorreki Egils Skalla-Grímssonar: 
a) Útskýrið tvær kenningar í erindinu. (2) 
b) Endursegið erindið á nútímamáli. (2) 
c) Hvað veldur þeim tilfinningum sem Egill setur fram í þessum orðum? (1) 
d) Hvaða breyting hefur orðið á hugarfari Egils í lok Sonatorreks og hvaða skýringar 

gefur hann á því? (3) 
e) Auk Sonatorreks orti Egill tvö stór kvæði. Hvað nefnast þau og hvert er efni hvors 

þeirra? (2) 
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95.–100. Tengið saman eftirfarandi: 

Hungurvaka  Íslendingasaga 
Sturlunga  riddarasaga 
Tristrams saga  fornaldarsaga 

Örvar-Odds saga veraldleg samtíðarsaga 
Fóstbræðrasaga biskupasaga 
Hryggjarstykki konungasaga 
 

Íslenska, ritgerð A 
1. Bloggið – Uppspretta hugmynda eða hringavitleysa? 
2. Bræðrabönd. 
3. Fordómar.  
4. Afbrýðisemi. 
5. Þess vegna er ég hér. 
6. Ljóð geta læknað. 

Íslenska, ritgerð B 
1. Fartölvunotkun og námsárangur. 
2. „Ber mér að gæta bróður míns?“ 
3. Vinátta.  
4. Ógnir náttúrunnar. 
5. Spor í sandi. 
6. Það eru blikur á lofti. 
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Jarðfræði 
I. Hluti. Skilgreiningar (30 stig).  
1. (8%) Jarðmyndunum Íslands er skipt í fjórar megindeildir eftir aldri og eru þær nokkuð 
frábrugðnar hver annarri. Nefndu þær allar og aldur þeirra. 

2. (5%) Skrifaðu um veðrun af völdum lífvera (þ.e. hvernig dýr og plöntur veðra jarðveg).  

3. (6%) Í hvaða formi birtast ummerki um fornan gróður í jarðlagastaflanum frá 
Tertíertímanum? Hvers konar gróður er þetta og hvaða vísbendingar gefur þessi gróður okkur 
um veðurfarið á þeim tíma hér á landi? 

4. (6%) Hvernig jarðlög eru á Tjörnesi og hvað má lesa úr þeim?  

5. (5%) Teiknaðu skýringarmynd af brimstalli (brimklifi, brimþrepi og marbakka) og 
útskýrðu í stuttu máli. 

II. Hluti. 35 Krossar (70 stig). 
Í eftirfarandi spurningum eru gefnir 5 valmöguleikar. Krossið við þann sem er réttur. Það eru 
gefin 2 stig fyrir rétt svar. Rangt svar hefur ekkert vægi.  
Ath!! Merktu með penna eða blýanti inn á svarblaðið sem fylgir og mundu að setja nafnið þitt 
á svarblaðið. 

1. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng?  
a) Halastjörnur eru frosnar kristallaðar lofttegundir á braut um sólu. 
b) Ceres er eitt af fylgitunglum Júpiters. 
c) Súrefni er algengasta frumefni í yfirborðslögum jarðar. 
d) Sólarorkan er tilkomin við það að vetnisfrumeindir sameinast og mynda helíum. 
e) Á milli Mars og Júpiters er mest um loftsteina.  

2. Hver er munurinn á fastastjörnu og reikistjörnu?  
a) Fastastjörnur eru sólir en reikistjörnur eru hnettir sem ganga umhverfis sólina og  

glóa ekki.  
b) Reikistjörnur eru sólir en fastastjörnur eru hnettir sem ganga umhverfis sólina 

og endurkasta sólarljósinu.  
c) Fastastjörnur ganga umhverfis sólina í því sem næst sama plani. Plútó er sú eina  

sem gengur eftir öðru plani.  
d) Reikistjörnur eru logandi sólir líkt og okkar sól en fastastjörnurnar eru aðeins  

sjáanlegar í okkar sólkerfi.  
e) Fastastjörnur og reikistjörnur eru í grundvallaratriðum úr sama efninu – bergi og  

gasi. Eini munurinn er sá að reikistjörnur loga vegna stærðar sinnar.  

3. Hér fyrir neðan er ein röðin rétt. Merktu við fjögur algengustu frumefni jarðar í 
yfirborðsbergi, í réttir röð, miðað við magn.  
a) Súrefni, ál, nikkel og járn.  
b) Kísill, súrefni, vatn og járn.  
c) Nikkel, kísill, súrefni og ál.  
d) Járn, súrefni, ál og vatn.  
e) Súrefni, kísill, ál og járn.  

4. Steindir: 
a) Eru alltaf efnasamband.  
b) Geta allar klofnað eftir vissum reglum. 
c) Freyða allar í þynntri saltsýru.  
d) Finnast einungis í jarðskorpunni.  
e) Eru stundum vatnsleysanlegar.  
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5. Steind með hörkuna 3:  
a) Rispast af nögl.  
b) Rispar gler.  
c) Gæti verið kalsít.  
d) Gæti verið kvarssteind.  
e) Gæti verið grafít.  

6. Ein eftirtalin steinda er ekki hverasteind:  
a) Ópall.  
b) Brennisteinn. 
c) Brennisteinskís.  
d) Hverahrúður.  
e) Kalksteinn 

7. Hver er algengasta frumsteindin í storkubergi og myndbreyttu bergi?  
a) Feldspat  
b) Glimmer  
c) Kvars  
d) Járn  
e) Olivín 

8.  Í hvað er kvarssandur aðallega notaður?  
a) Í postulínsgerð.  
b) Til einangrunar.  
c) Í skrautmuni.  
d) Við glergerð og í slípiefni.  
e) Í steinull. 

9. Hvaða steind er þetta: „Notað sem smurefni í legur og í bræðsludeiglur.  
Striklitur svartur og efnið er svo lint að það makar fingurgóm.” 
a) Talk.  
b) Gifs.  
c) Grafít.  
d) Járnkís (pýrit). 
e) Járnspat.  

10. Spanskgræna er:  
a) Hrein útfelling og er helst að finna í nánd við fornar eða ungar eldstöðvar. 
b) Myndar bletti á bílum ef þeir eru ekki varðir með lakki og bóni.  
c) Afbrigði af eir þegar hann gengur í efnasamband við súrefni og vatn.  
d) Notuð í byggingariðnaði sem einangrunarefni.  
e) Algeng hér á landi í bergi sem ummyndast hefur af jarðhita. Hún verður að 

mýrarauða.  

11. Setbergi má skipta í:  
a) Gosberg, gangberg og djúpberg.  
b) Laust set og hart set.  
c) Hvarfleir, ársand og hverasteindir.  
d) Molaberg, efnaset og lífrænt set.  
e) Lífrænt set, móberg og sandstein.   
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12. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng:  
a) Stuðlar standa ávallt lóðrétt á kólnunarflötinn og geisla út frá miðju í bólstrum.  
b) Storkni kvika mjög hratt verður bergið kristallað.  
c) Bergið verður straumflögótt ef seigfljótandi kvika er á hreyfingu eftir að hún  

er farin að storkna.  
d) Séu allar holur bergsins fylltar holufyllingum, nefnist bergið möndluberg.  
e) Dulkornótt berg er með svo smá kristalkorn að þau sjást ekki með berum augum.  

13. Það er tvennt sem skiptir meginmáli við flokkun storkubergs:  
a) Frumsteindir bergsins og veðurfar.  
b) Landslag og veðurfar.  
c) Af hvaða dýpi bergið kemur og efnasamsetning kviku.  
d) Hitastig bergsins og upptakastaður.  
e) Storknunarstaður og kýsilsýrumagn.  

14. Stærstu líparítsflákar landsins eru: 
a) Á Tjörnesskagnum.  
b) Á Torfajökulssvæðinu norðan Mýrdalsjökuls.   
c) Á Vestfjörðum.  
d) Á Reykjanesi og á Suðurlandi.  
e) Upp við Heklu og Bolholt sunnan Langjökuls.  

15. Flestir íslenskir berggangar:  
a) Eru flestallir gerðir úr líparíti.  
b) Eru þunn innskotslög eða ívaf sem kvíslast og fléttast óreglulega um eldra berg.  
c) Eru fornar gos- eða eldrásir, oft tugir kílómetra að lengd.  
d) Eru nokkur hundruð metrar í þvermál og hafa skotist upp í jarðlög og hvelft 

þau lög upp sem ofan á lágu, sbr. Sandfell. 
e) Eru mjög stór innskot og standa rætur þeirra svo djúpt að hvergi sér á undirlagið.  

Bergið er venjulega úr gabbrói.  

16. Árið 1964 náðist sýni úr gosgufu í Surtsey. Við efnagreiningu kom í ljós að 
algengasta gastegundin var:  
a) O2 
b) H2O 
c) H2S 
d) Ar 
e) CO2 

17. Hraundrýli eru:  
a) Samanbrædd súr gjóska.  
b) Mynduð við gos undir jökli og eru stuðluð.  
c) Þykk lög af gjósku úr eldskýjum sem bræðast saman. 
d) Líparítshrúgöld sem hafa hrúgast upp yfir gosrás.  
e) Brattar strýtur úr kleprum sem myndast við uppstreymisop nálægt eldgígum.  

18. Flykruberg er:  
a) Basískt berg. 
b) Samanbrædd súr gjóska.  
c) Alltaf mjög holufyllt.  
d) Myndað við gos undir jökli.  
e) Harðnaður mór sem verður að bergi.  



64 

19. Troðgos er:  
a) Gos úr öskju.  
b) Gos undir jökli.  
c) Gos í sprengigíg.  
d) Líparítsgos í þröngri gosrás.  
e) Gos undir vatni sem ekki nær til yfirborðs.  

20. Hvað merkir hugtakið „eldstöðvakerfi”?  
a) Sprungurein með gossprungum og oftast með megineldstöð sem þiggur kvikuna 

frá sömu kvikuuppsprettu. 
b) Eldfjall með kvikuhólfi undir. 
c) Sprungur sem raða sér í þyrpingar. 
d) Mjótt aflangt svæði þar sem eldgos verða. Á Íslandi nær þetta kerfi frá Reykjanesi  

að Langjökli annars vegar og frá Torfajökli að Öxarfirði hins vegar.  
e) Samfelld röð eldfjalla sem liggur á flekamótum, m.a. umhverfis Kyrrahafið.  

21. Hvert af eftirfarandi atriðum á ekki við um háhitasvæði?  
a) Ummyndun bergs er mjög mikil.  
b) Ph gildi hátt.  
c) Fundarstaðir aðallega í grennd við megineldstöð.  
d) >200°C  
e) Einkenni á yfirborði eru t.d. brennisteinshverir.  

22. Hvenær eru stórar og miklar bergskriður líklegastar til að falla?  
a) Þegar jöklar hopa úr dölum eða þar sem jarðlagahalli er mikill.  
b) Þegar miklar leysingar eru.  
c) Þegar snjó kyngir niður í brattar hlíðar.  
d) Á vorin þegar vatnsósa þítt lag sópast ofan af klaka í halla.  
e) Þegar frostþensla eða sólsprenging losar um grjót í hömrum svo það hrynur niður. 

23.  Hver af eftirfarandi athugasemdum er rétt?  
a) Jarðfræðilegra verkana vinds gætir einkum í sunnanátt sunnanlands en  

norðanátt norðanlands.  
b) Vindur telst ekki til rjúfandi afla. 
c) Vindrof nefnist það þegar fokið sverfur berg, jarðveg og gróður en vindsvörfun 

nefnist það þegar vindur feykir bergmylsnu og flytur til.   
d) Steinar, sem snúast við frostlyftingu eða jarðskrið, fá oft á sig vindsorfna fleti og 

eru oft skörp horn milli flatanna. 
e) Hér á landi eru háir sandskaflar mjög algengir en þetta eru jarðlagamyndanir af 

völdum vinds. 

24. Hvenær fór uppblásturs á Íslandi verulega að gæta, skógar að eyðast, gróður að hverfa 
og jarðvegsþykknun að gera vart við sig?  
a) Fyrir 3000 – 4000 árum.  
b) Sökum versnandi loftslags fyrir 2500 árum.  
c) Sökum ágangs manna og búfjár á fyrstu öldum Íslandsbyggðar. 
d) Í lok ísaldar fyrir 10.000 árum.  
e) Á tímabilinu milli Heklugosanna H4 (fyrir 4000 árum) og H3 (fyrir 2800 árum). 

25. Dauðahafið og flest vötn í austanverðri Afríku eru:  
a) Eldsumbrotavötn.   
b) Vötn mynduð við jarðskorpuhreyfingar.  
c) Lón.  
d) Jökulmynduð vötn. 
e) Bjúgvötn. 
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26. Kleifarvatn sem þú skoðaðir síðastliðið haust í „ferðinni góðu” er:  
a) Lón við sjó. 
b) Vatn myndað við jarðskorpuhreyfingar.  
c) Vatn myndað við berghlaup – skriðuvatn.  
d) Jökulmyndað vatn.  
e) Vatn myndað milli tveggja eldfjallshryggja. 

27.  Botn úthafanna á 2000–5000 m dýpi, annars staðar en á breiðu belti umhverfis 
Suðurskautslandið og í Norður-Kyrrahafi er þakinn:  
a) Götungaeðju (frumdýr með kalkskel sem lifa sem svif í yfirborðssjó).  
b) Kalkþörungaeðju.  
c) Geislungaeðju (frumdýr með kísilgrind sem þola mikinn þrýsting og lágt hitastig) 

oft nefnd glóbígerínaeðja.  
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.  

28. Hverju er hér lýst:  
„Möl og sandur sem berst með öldu upp að eyju. Þar skilst mölin eftir varmegin og 
myndar langa „totu”. Ef þessi „tota” tengir eyna landi fáum við: 
a) Eiði  
b) Höfða 
c) Granda 
d) Lón  
e) Tanga 

29. Tjörnin í Reykjavík og miðbærinn okkar eru dæmi um:  
a) Lón og malarrif.  
b) Lón og granda.  
c) Eiði og tanga. 
d) Jökulmyndað vatn og malarkamba.  
e) Jökulmyndað vatn og malarrif.  

30. Hvað eru marbakkar?  
a) Þetta er möl og grjót sem rótast oft langt á land í stórsjó og hleður þá upp bakka en 

sandurinn skolast burt.  
b) Þetta er þrep eða pallur upp við ströndina sem brimið ólmast á og sverfur með 

graftartólum sínum.  
c) Þetta er landslag myndað við sjávarágang og myndar stalla í fjöruborðið.  
d) Vegna hraðs undangraftar brimöldunnar myndast bratt eða þverhnýpt stál, 

svonefndir marbakkar.  
e) Bergmylsna sem sópast út með útsoginu eftir ágang brimsins á klöppinni og sest 

fyrir frama brimþrepið. 

31. Mýrarauði telst vera:  
a) Lífrænt set. 
b) Molaberg.  
c) Setberg.  
d) Þurrlendisjarðvegur.  
e) Efnaset.  
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32. Rof er:  
a) Molnun og grotnun bergs á staðnum.  
b) Brottflutningur bergmylsnu og uppleystra efna.  
c) Efnabreyting bergs.  
d) Sprungumyndun í jarðvegi.  
e) Grotnun bergs fyrir áhrif efna sem eru í upplausn í regn- eða grunnvatni.  

33.  Rústir myndast við:  
a) Efnaveðrun. 
b) Rof. 
c) Sífrera.  
d) Rótarfleygun. 
e) Frostsprengingar. 

34. Sífelld frost og þíða á grónu landi mynda:  
a) Rofabörð. 
b) Melatígla.  
c) Melarendur.  
d) Þúfur.  
e) Jarðskrið.  

35. Ráðandi öfl í landmótun í kaldtempraða beltinu eru:  
a) Efnaveðrun og hitabrigðaveðrun.  
b) Jökulrof og sjávarrof.  
c) Árrof og efnaveðrun.  
d) Frostveðrun og árrof.  
e) Sjávarrof og jökulrof.  

Náttúrufræði, 3. bekkur 

I. Hluti. Skilgreiningar (50 stig).  
1. (4%) Fjallaðu um áhrif þyngdarkrafts tunglsins á yfirborð jarðar (þ.e. áhrifin á hafið).  

2. (4%) Nefndu það sem helst einkennir jarðsögutímann sem kallaður er nútími. 

3. (4%) Gerðu grein fyrir visthverfum viðhorfum í umræðum um siðferðilega afstöðu til 
náttúrunnar. 

4. (4%) Hvað merkja hugtökin rekbelti og gosbelti? 

5. (6%) Skoðaðu þessa mynd vel hér fyrir neðan og merktu inn á myndina (þ.e. hvar a, b 
og c eru á myndinni) og útskýrðu í stuttu máli eftirfarandi atriði:  

a) Leysingarsvæði  

b) Snjófyrningarsvæði  

c) Snælína  

6. (4%) Hvað er mælikvarði á kortum þ.e. hvers vegna er settur mælikvarði á kort og 
hvernig er hann oftast sýndur á kortunum? 

7. (4%) Hvað er átt við með ”köldum svæðum”? 
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8. (8%) Myndin sýnir þversnið af jörðinni okkar. Hvað heitar númeruðu lögin og úr hverju 
eru þau?  

 
9. (6%) Hvernig myndast brennisteinn? Hvernig lítur hann út, hvert er megineinkenni hans 

og hvert er hagnýtt gildi hans?  

10. (6%) Meginforsendur fyrir beislun vatnsorku til framleiðslu á rafmagni eru þrjár. 
Nefndu þær og útskýrðu í stuttu máli.  

II. Hluti. Krossar (50 stig). 
Í eftirfarandi spurningum eru gefnir 5 valmöguleikar. Krossið við þann sem er réttur. Það 
eru gefin 2 stig fyrir rétt svar. Rangt svar hefur ekkert vægi.  

Ath!! Merktu með penna eða blýanti inn á svarblaðið sem fylgir og mundu að setja 
nafnið þitt á svarblaðið. 

1. Um hvað fjallar jarðsagan?  
a) Jarðsagan fjallar um sögu jarðarinnnar og þær breytingar sem orðið hafa á 

henni frá upphafi. 

b) Jarðsagan fjallar um hinn lífvana hluta jarðarinnar og skiptist í steindafræði og 
bergfræði.  

c) Jarðsagan fjallar um það hvernig aðferðir eðlisfræðinnar eru notaðar við 
rannsóknir á jörðinni allt frá miðju hennar til ystu marka lofthjúpsins. 

d) Jarðsagan fjallar fyrst og fremst um hið fasta yfirborð jarðar, einkum 
þurrlendið og reynir að útskýra það sem er að gerast á jörðinni um þessar 
mundir.  

e) Jarðsagan fjallar um það hvernig maðurinn hefur umgengist náttúruna í 
aldanna rás 

og áhrifin sem hafa orðið á umhverfið af hans völdum frá upphafi.  

2. Grískir heimspekingar fóru að andmæla því að allri atburðarásinni væri 
stjórnað af yfirnáttúrulegum öflum. Þetta gerðist:  

a) Fyrir um 5000 f. Kr. 

b) Á 5.-6. öld f.Kr. 

c) Um Krists burð. 

d) Á síðari hluta miðalda. 

e) Við upphaf nýaldar. 
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3. Hver eftirtalinna fullyrðinga er rétt:  
Stórar stjörnur: 

a) Springa um leið og þær hafa myndast. 

b) Eru langlífari en litlar stjörnur. 

c) Eru álíka langlífar og litlar stjörnur. 

d) Eru skammlífari en litlar stjörnur. 

e) Hafa sama líftíma og alheimurinn. 

4. Hver eftirtalinna reikistjarna sést aldrei á miðnætti:  
a) Júpiter. 

b) Úranus. 

c) Mars. 

d) Satúrnus. 

e) Merkúr 

5. Tímabil þetta stóð yfir frá 208 til 144 milljónum ára og var blómaskeið 
risaeðlanna. Gróður dafnaði sem aldrei fyrr og mikil kolalög urðu til þegar 
fenjaskógar lentu undir sjávarmáli. Hér er átt við: 

a) Kolatímabilið. 

b) Perm. 

c) Trías. 

d) Júra. 

e) Krítartímabilið. 

6. Kvarter er jarðsögutímabil mannsins. Tiltekin tegund kom fram rétt fyrir og í  
byrjun tímabilsins. Hann hafði stórt heilabú, notaði eld og verkfæri og ferðaðist 
víða. Hér er átt við: 

a) Homo habilis (hinn hæfi maður). 

b) Homo heidelbergensis (Heidelbergmaður). 

c) Homo erectus (hinn upprétti maður).  

d) Homo neanderthalensis (Neanderdalsmaður). 

e) Homo sapiens (hinn viti borni maður). 

7. Þegar dyngjugos verða undir jökli hlaðast gosefnin upp í skoru (geil) sem gosið 
bræðir upp í gegnum jökulinn. Skoran (geilin) fyllist smám saman af gosefnum 
og þegar gosefnin hafa hlaðið sig þannig að þau ná upp fyrir jökulþykktina 
byrjar hraungos. Við þetta verða til reisuleg fjöll sem kallast: 

a) Eldkeilur. 

b) Megineldstöðvar. 

c) Móbergsstapar. 

d) Dyngjur. 

e) Öskjur. 
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8. Hvert eftirtalinn atriða er rangt: 
a) Súr kvika myndast við uppbráðnun jarðskorpubergs eða við aðgreiningu 

steinda í kvikuhólfi. 

b) Berggangur verður til þegar kvika storknar í sprungu. 

c) Vikur er fínasta efnið sem þeytist upp í loftið í eldgosum og berst því lengst. 
Hann er að mestu úr  hraðkældum glerögnum. 

d) Líklegt er að Ísland hafi í fyrndinni myndað landbrú á milli Vestur-Evrópu 
ogGrænlands. 

e) Elstu ummerki um rekbelti á Íslandi er að finna neðst í jarðlagastafla 
Vestfjarða. 

9. Elsta berg sem fundist hefur hér á landi er um: 
a) 66 milljón ára. 

b) 36 milljón ára. 

c) 6 milljón ára. 

d) 16 milljón ára. 

e) 2,5 milljón ára. 

10. Rennsli ár er reiknað sem:  
a) Flatarmál þversniðs farvegarins sinnum straumhraði.  

b) Rennsli sinnum vatnsmagn.  

c) Vatnsmagn sinnum flatarmál þversniðs farvegarins.  

d) Rennsli sinnum fallhæð.  

e) Fallhæð sinnum straumhraði.  

11. Hvaða breytingar verða einkum á farvegi ár með tilkomu virkunar (fyrir neðan 
virkjun)? 

a) Burðargetan dettur niður þegar straumhraði árinna minnkar og það dregur 
úrrofmætti árinnar. 

b) Fyrir neðan virkjun jafnast náttúrulegar rennslissveiflur út og það hefur í för 
með sér minna rof á efnum fyrir neðan stíflu og halli árinnar eykst. 

c) Áin verður tær og saklaus fyrir neðan virkjun vegna þess að botnskriðið 
hefurbotnfallið í lónið. 

d) Fyrir neðan virkjun verður áin tærari en um leið eykst rofmáttur. Halli 
farvegarins og straumhraði minnka smám saman. 

e) Fyrir neðan virkjun minnkar rofmáttur ár vegna þess að halli farvegarins 
minnkar og straumhraði jafnast yfir allt árið. 
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12. Mjög góðar aðstæður geta skapast til stíflugerðar þar sem vatnsfall hefur náð að 
mynda: 

a) Gleiðboga-laga dal. 

b) V-laga dal. 

c) U-laga dal. 

d) Öskju. 

e) Gljúfur. 

13. Með þessari aðferð er verið að gefa upp staðsetningu með afstöðu til annars 
fyrirbæris sem talið er að aðrir þekki. Þetta er hins vegar mjög ónákvæm 
staðsetning. Hvað kallast svona staðsetningaraðferð í kortagerð?  

a) Fullnaðarstaðsetning.  

b) Bauganetsstaðsetning.  

c) Vörpunarstaðsetning.   

d) Hnitastaðsetning.  

e) Tengslastaðsetning.  

14. Skoðaðu þessa mynd vel og tilgreindu hvað þetta er:  
a) Siggengi.  

b) Sigdalur.  

c) Flekamót.  

d) Þverhryggur. 

e) Eyjaröð.  

15. Hvað einkennir heita reiti?  
a) Mikill jarðvarmi og eldvirkni. 

b) Trog (djúpálar) og eldvirkni.  

c) Mikil eyðing og bráðnun bergs.  

d) Mikið landrek.  

e) Jarðsig og sigdalakerfi.   

16. Hvað er ummyndun?   

a) Þegar efni fellur út úr uppleystu formi ummyndast bergið.  

b) Þegar heitt vatn leysir upp efni úr bergi og annað efni fellur út í staðinn.  

c) Þegar jarðlag verður fyrir hita og þrýstingi og myndbreytist.   

d) Þegar kalt vatn leysir upp efni úr bergi og ber þau með sér.   

e) Þegar berg þennst út og dregst saman til skiptist og molnar af þeim sökum.  
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17. Hvert af eftirfarandi atriðum á ekki við um lághitasvæði?  
a) Ummyndun bergs er lítil.  

b) Ph gildi hátt (basískt).  

c) Fundarstaðir aðallega í grennd við megineldstöðvar.  

d) Hitastig vatnsins lægra en 150°C.  

e) Einkenni á yfirborði eru t.d. laugar og vatnshverir.  

18. Einkennissteingervingar Silúr tímabilsins voru:   
a) Ammonítar.  

b) Þríbrotar.  

c) Graftólítar.  

d) Hákarlar. 

e) Sporðdrekar. 

19. Til hvers er sett “botnrás” í stíflu?  
a) Sá möguleiki verður að vera fyrir hendi að hægt sé að lækka í lóninu eða tæma 

það.  

b) Það verður að vera hægt að stýra því hvert vatnið rennur og það er gert 
meðbotnrásinni sem er oftast staðsett í grennd við gamla farveginn.  

c) Til að styrkja stífluna.  

d) Til að koma í veg fyrir ísstíflur sem myndast í ám en þær geta valdið skaða á 
mannvirkjum.  

e) Til að ná meiri fallhæð við virkjunina.  

20. Hvað er grunnstingull?  
a) Hitastig í jarðlögum umhverfis jarðvarmasvæði.  

b) Mælikvarði á varmaflutning sem lýsir því hvernig hitastigið í bergi vex með 
auknu dýpi.  

c) Frauðkenndur ís sem vex upp frá botni vatnsfalla og getur stuðlað að 
skemmdum í inntaki vatnsaflsvirkjana ef ekkert er að gert.  

d) Veðurfarslegur mælikvarði til að greina stöðu jöklabúskapar þ.e. hvort hann sé 
jákvæður eða neikvæður.  

e) Þegar vatn gufar upp þarf til þess mikla varmaorku. Þessi varmaorka kallast 
hitastigull og þessum varma skilar vatnsgufan út í lofthjúpinn þegar hún 
þéttist.  

21. Sú úrkoma sem fellur á landið skilar sér ekki öll til hafsins aftur. Gróflega 
áætlað skilar sér fljótlega aftur til sjávar með ám og lækjum:  

a) 10%  

b) 30%  

c) 50%  

d) 70%  

e) 90%  
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22. Hvaða svar væri réttast ef verið er að vísa í staðsetningu Finnlands í bauganeti 
jarðar?  

a) Vestlæg breidd og suðlæg lengd.  

b) Norðlæg breidd og vestlæg lengd.  

c) Austlæg breidd og norðlæg lengd.   

d) Norðlæg breidd og austlæg lengd.   

e) Suðlæg breidd og austlæg lengd.  

23. Við hvaða kringumstæður myndast kísilgúr?  
a) Við efnaveðrun þegar kísilsambönd koma úr bergi og haldast í svifupplausn í 

vatni og falla síðan til botns.  

b) Hann myndast einkum í sjó úr leifum dýra t.d. skelja og kísilþörunga og þegar 
hann fellur til botns þá myndar hann þykk jarðlög.  

c) Við að skilja jarðsjó í jarðvarmavirkjun frá gufunni. Hann getur mengað 
umhverfið, s.s. grunnvatn og er af þeim sökum dælt niður í jarðvarmageyminn 
á ný. 

d) Við útfellingu úr hveravatni. Þessar útfellingar fylla síðan holur og glufur í 
bergi og geta síðar meir komið í ljós í töluverðu magni á yfirborði.  

e) Kísilgúr eru skeljar smásærra kísilþörunga sem lifa í flestum grunnum 
stöðuvötnum og geta myndað marga metra þykk lög.  

24. Hvað er hitastigull?  
a) Frauðkenndur ís sem vex upp frá botni vatnsfalla og getur stuðlað að 

skemmdum í inntaki vatnsaflsvirkjana ef ekkert er að gert.  

b) Jarðeðlisfræðileg mæling við rannsókn á jarðhita og mælir hve vel eða illa 
jarðlög leiða rafmagn.  

c) Mælikvarði á varmaflutning sem lýsir því hvernig hitastigið í bergi vex með 
auknu dýpi.  

d) Veðurfarslegur mælikvarði til að greina stöðu jöklabúskapar þ.e. hvort hannsé 
jákvæður eða neikvæður.  

e) Þegar vatn gufar upp þarf til þess mikla varmaorku. Þessi varmaorka 
kallasthitastigull og þessum varma skilar vatnsgufa út í lofthjúpinn þegar hún 
þéttist. 

25. Perlusteinn er notaður:  
a) Í Steinull.  

b) Í skartgripi.  

c) Í flísar og múrsteina.  

d) Til einangrunar og síunar.  

e) Í pappírsiðnað.  
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Saga, mála- og viðskiptadeild 

I. (30%) Krossaspurningar – Aðeins einn valmöguleiki kemur til greina. 

a) Hún er gjarnan sýnd með boga í hendi enda var hún öðru fremur veiðigyðja. Hann 
var m.a. verndari skáldskapar og söngs. Systkinin sem hér um ræðir eru: 

 Afródíta og Eros. 
 Artemis og Apollon. 
 Aþena og Ares. 
 Demeter og Hermes. 
 Hera og Seifur. 

b) Hvert af eftirtöldu er ekki í Egyptalandi? 
 Alexandría. 
 Týros. 
 Memfis. 
 Níl. 
 Þeba. 

c) Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng?  
 Vinnufærir göngumenn voru illa séðir á þjóðveldisöld og nutu þeir mjög lítilla 

 réttinda. 
 Þrælahald mun hafa tíðkast hér á landi á landnámsöld en var líklega úr 

 sögunni um 1100. 
 Leiguliðar voru allmargir á þjóðveldisöld en eftir lok 13. aldar fækkaði þeim 

 stórlega. 
 Búsetumenn bjuggu á jörðum án þess að hafa búfé og reyndu að lifa af 

 sjósókn. 
 Ómagar voru hópur fólks sem ekki gat séð sér farborða og þurfti að reiða sig á 

 aðstoð. 

d) Sá veraldlegi höfðingi sem barðist helst gegn kröfum Þorláks helga Þórhallssonar 
og kirkjunnar um yfirráð yfir kirkjustöðum hét 

 Árni Þorláksson. 
 Gissur Þorvaldsson. 
 Guðmundur Arason. 
 Jón Loftsson. 
 Sturla Sighvatsson. 

e) Trúarbrögð þeirra byggðust á kenningum spámannsins Zaraþústra en samkvæmt 
þeim einkennist heimurinn af stöðugum átökum góðs og ills. Þeir urðu stórveldi á 6. 
öld f. Kr. undir forystu Kýrosar. Spurt er um: 

 Egypta. 
 Föníkíumenn. 
 Mýkenumenn. 
 Persa. 
 Súmera. 

f) Hver eftirtalinna manna kom ekki hingað til lands í þeim erindum að stunda trúboð 
og kristna Íslendinga? 

 Gissur hvíti Teitsson. 
 Hjalti Skeggjason. 
 Ólafur Tryggvason. 
 Stefnir Þorgilsson. 
 Þorvaldur víðförli Koðránsson. 
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g) Efórar voru: 
 andlegir leiðtogar Babýlóníumanna. 
 helstu náttúruspekingar Grikkja. 
 lífverðir keisarans í Konstantínópel. 
 súmerskir konungar. 
 valdamiklir í Spörtu. 

h) Hvert af eftirtöldum atriðum má ekki heimfæra upp á Jústiníanus keisara? 
 Eiginkona hans vann upphaflega fyrir sér sem nektardansmær. 
 Hann lét semja merka lögbók. 
 Hann lét flytja höfuðborg Rómaveldis frá Rómaborg til Miklagarðs. 
 Hann lét byggja kirkjuna Ægisif í Miklagarði. 
 Hann vildi endurreisa rómverska heimsveldið í sinni fornu mynd. 

i) Hver eftirtalinna fullyrðinga um lénskerfið er röng?  
 Lén voru oft veitt fyrir tiltekna þjónustu. 
 Lénskerfið skaut einna fyrst rótum í Frakklandi. 
 Lénskerfið varð til að styrkja stöðu konunga gagnvart aðli. 
 Lénum fylgdi yfirleitt réttur til skattheimtu og dómsvald. 
 Sami einstaklingur gat bæði verið lénsmaður og lénsherra. 

j) Hann var hertogi af Normandí og vann afdrifaríkan sigur í orrustu árið 1066. 
Maðurinn er: 

 Haraldur Guðinason. 
 Ólafur Haraldsson. 
 Pipin litli. 
 Ríkharður ljónshjarta. 
 Vilhjálmur bastarður. 

k) Ein af valdaættum Sturlungaaldar voru Ásbirningar. Áhrifasvæði þeirra var á: 
 Austurlandi. 
 Norðurlandi. 
 Suðurlandi. 
 Vestfjörðum. 
 Vesturlandi. 

l) Að hans mati voru grundvallardyggðir manna fimm: Falsleysi, tryggð, 
náungakærleikur, góðvild og réttlætiskennd. Rit hans fjalla að mestu um siðferði og 
þar er m.a. að finna eftirfarandi ráðleggingu: ,,Gerðu ekki öðrum það sem þú vilt ekki 
að þér sé gert“. Hver er maðurinn? 

 Búdda. 
 Jesús Kristur. 
 Konfúsíus. 
 Múhameð. 
 Páll postuli. 

m) Staðurinn L’Anse aux Meadows er helst þekktur fyrir: 
 að vera höfuðborg Frankaríkis á tímum Karls Martel. 
 klaustur sem þar var og var í forystu fyrir kirkjuvaldshreyfingunni. 
 merka ræðu sem Sesar flutti þar á herferð sinni um Gallíu. 
 orrustu sem þar var háð þar sem innrás Araba inn í Evrópu var stöðvuð. 
 rústir norrænnar byggðar sem þar fundust. 
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n) Hver var helsta útflutningsvara Íslendinga á þjóðveldisöld? 

 Brennisteinn. 
 Korn. 
 Salt. 
 Skreið. 
 Vaðmál. 

o) Hér til hliðar sést mynd af höfði og fótstalli grískrar súlu. Þessi súlnagerð var í 
sérstöku dálæti hjá Rómverjum en hún er: 

 aþensk. 
 dórísk. 
 jónísk. 
 kórinþísk. 
 spartversk. 

II. (30%) Skilgreiningar. Skýrið og setjið í sögulegt samhengi. Veljið 6 af 8 atriðum 
og svarið á meðfylgjandi örk. Ef fleiri en sex atriðum er svarað þá verða þau 
síðustu ekki tekin með. 

a) Alexander mikli 
b) frummyndakenning Platóns 
c) Gissur Ísleifsson 
d) grískir harmleikir 
e) hedjra 
f) Magna Carta 
g) menntun í ríki Karls mikla 
h) Sjóborgasambandið (Delíska sjóborgasambandið) 

III. (15%) Stutt ritgerð – Skrifið um annað hvort af eftirtöldum efnum. Beðið er um 
vel ígrunduð og skipuleg svör. 

 
Innanríkisátök í Rómaveldi frá 2. öld f. Kr. fram að Pax Romana (31. f. Kr.) 

EÐA: 
Gyðingar í fornöld. 

IV. (25%) Löng ritgerð – Skrifið um annað af eftirtöldum efnum á meðfylgjandi örk. 
Beðið er um vel ígrunduð og skipuleg svör. 

 
Íslenska þjóðveldið: Upphaf, skipulag og endalok. 

EÐA:  
Kirkja og kristni á miðöldum utan Íslands. 
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Saga, stærðfræðideild 

1. [30%] Krossar. (Aðeins einn möguleiki er réttur og ekki er dregið frá fyrir röng 
svör). 
1. Þeir voru fjölmennur hópur forréttindalausra í Róm. Eftir því sem tímar liðu batnaði staða 

þeirra gagnvart ráðandi aðilum. Hér er rætt um: 
 equites  
 Etrúra  
 jóna 
 patricea 
 plebeia 

2. Hann var lærisveinn Plató en hafnaði þó kenningum hans um frummyndaheiminn og setti 
fram eigin kenningar um tengsl manna við raunveruleikann. Þetta var: 

 Aristóteles  
 Díógenes 
 Gordíon 
 Sókrates 
 Þúkídítes 

3. Antoníus og Octavíus voru bandamenn í innanríkisátökum í Rómaveldi, þeir mynduðu 
hið svokallaða þremenningabandalag síðara. Með þeim í því var: 

 Ágústus  
 Brútus 
 Crassus 
 Júlíus Sesar 
 Lepídus 

4. Biskupsstól á Grænlandi var komið á fót árið 1124 á stað þeim er nefnist: 
 Brattahlíð  
 Eiríksstaðir 
 Garðar 
 Kirkjuból  
 L'Anse aux Meadows 

5. Hver eftirtalinna fullyrðinga um Ólympíuleikana er röng: 
 allir keppendur sóru eiða um að sýna heiðarleika í keppni  
 allir viðstaddir voru naktir og því máttu konur ekki mæta á leikana 
 fimmtarþraut var löngum helsta keppnisgrein leikanna 
 kappakstur var vinsæl keppnisgrein á leikunum 
 leikarnir voru bannaðir er kristni kom til sögunnar, um 400 e. Kr. 

6. Samkvæmt hinu aþenska lýðræði var löggjafarvaldið í höndum: 
 fundarstjóra  
 herstjóra (stratega) 
 þjóðardómstóls  
 þjóðarráðs 
 þjóðfundar 
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7. Eins og allir vita nota múslímar annað tímatal en kristnir menn og miðast það við hedjra 
eða för Múhameðs til Medínu. Hversu margar aldir eru u.þ.b. liðnar frá þeim atburði? 

 8 
 10 
 12 
 14 
 16 

8. Upphaf klaustra í kristnum sið má rekja til: 
 Egyptalands  
 Frakklands 
 Grikklands 
 Ítalíu 
 Núrsíu 

9. Hver eftirfarandi fullyrðinga um Magna Carta er röng? 
 enska þingið, parliament, rekur upphaf sitt til þess  
 Jóhann landlausi neyddist til að samþykkja það eftir deilur við aðalinn 
 15 æðstu menn landsins máttu segja konungi stríð á hendur ef hann braut samninginn 
 skv. því máttu menn einungis vera dæmdir af jafningjum sínum 
 undir það var skrifað árið 1215 

10. Hvar réð ætt svokallaðra Fólkunga ríkjum á tímabilinu 1250-1350? 
 Danmörku 
 Noregi 
 Svíþjóð 
 Flæmingjalandi 
 Öllum Norðurlöndunum 

11. Á Sturlungaöld voru Svínfellingar áhrifamestir á: 
 Austurlandi 
 Norðurlandi 
 Suðurlandi 
 Vestfjörðum 
 Vesturlandi 

12. Lögbók ein fyrir Ísland þótti hroðvirknislega unnin en hún var samin að tilstuðlan 
Magnúsar lagabætis. Í kjölfarið, áratug síðar, lét konungur gera aðra lögbók fyrir Ísland. 
Sú bók nefndist: 

 Grágás  
 Járnsíða 
 Jónsbók 
 Leiðarhólmssamþykkt 
 Lönguréttarbót 

13. Hann lagði stund á stjörnufræðirannsóknir, trúði að sólin væri í miðju alheims og hélt því 
fram að jörðin snerist. Honum var gert að draga kenningar sínar til baka að kröfu páfa. 
Þetta var: 

 Galileio Galilei  
 Giordano Bruno 
 Leonardo Da Vinci 
 Nikulás Kóperníkus 
 Thomas More 



78 

14. Hjónaband hans var farsælt. Kona hans sinnti börnum og heimilishaldi meðan hann sinnti 
fræðistörfum. Hann komst því að þeirri niðurstöðu að karlmenn gætu ekki án kvenna 
verið. Hver var þessi spaki maður: 

 Arngrímur „lærði“ Jónsson  
 Guðmundur Andrésson 
 Ignatíus Loyola 
 Johann Gutenberg 
 Marteinn Lúther 

15. Herra X var dæmdur á Alþingi fyrir lögbrot. Í kjölfarið fékk hann sér far með skipi til 
Þýskalands þar sem hann dvaldist í þrjú ár áður en hann sneri aftur heim frjáls maður. 
Refsing herra X kallaðist: 

 aflátsför  
 fjörbaugsgarður  
 skóggangur 
 suðurganga 
 útlegð 

2. [30%] Skilgreiningar. Ritið um 6 af 8 atriðum og ritið atriðisorðið í upphafi hvers liðar. 
1. jónískar súlur 
2. Lögrétta 
3. Tutankamon 
4. Heródótos 
5. lén 
6. svarti dauði 
7. Jón prestur 
8. septem artes liberales 

3. [15%] Ritgerð. Fjallið skipulega um annað af eftirfarandi efnum: 
a) Berið saman stórveldistíma Rómverja og Grikkja  

eða 
b) Fjallið stuttlega um helstu ríki er uppi voru á tímabilinu 4000 – 540 f.Kr. í Mesópótamíu 

og fyrir botni Miðjarðarhafs. 

4. [25%] Ritgerð. Fjallið skipulega um annað af eftirfarandi efnum: 
a) Kristni og kirkja á Íslandi frá landnámi til siðaskipta. Skýrið með hliðsjón af sögu Evrópu 

á sama tíma eftir því sem við á. 
eða 

b) „Flestar óeirðir og stríðsátök í Evrópu og nágrenni á tímabilinu 500 – 1700 má rekja til 
kaþólsku kirkjunnar og afskipta hennar af þjóðlífinu.“ Rökræðið þessa fullyrðingu. 
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Spænska, máladeild 
Spurningar 10% Svarið eftirfarandi spurningum á spænsku með heilum setningum.  
1. ¿Es usted la señorita Íris Ásgeirsdóttir? 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

3. ¿Qué tiempo hace hoy? 

4. ¿Qué haces por las mañanas? 

5. ¿Cómo es tu padre y cómo es tu madre? 

Lesskilningur. 
I. 10% Lesið textann og svarið spurningunum á íslensku. 
Los españoles no hablan muchas lenguas extranjeras. Muchos jóvenes estudian inglés, pero 
no lo hablan bien. ¿Por qué? ¿Son malos los libros, o son malos los profesores? 
Isabel, profesora de inglés en Barcelona opina: 
Isabel: “Los libros de inglés son buenos, y los profesores también, creo. El problema es que 
las clases de inglés en la escuela son muy grandes. Hay más o menos de 35 a 40 estudiantes 
en la clase.” 
Tomás, profesor de inglés en Granada dice: 
Tomás: “El problema es que en España no tenemos la tradición de estudiar lenguas.” 
Paloma, abogada en Madrid opina: 
Paloma: “Hablo mal el inglés, pero leo libros en inglés. Mis hijos hablan inglés. Mi hijo 
Carlos habla bien. Es alumno de un colegio bilingüe. Es importante hablar lenguas. 
Cati, estudiante de un colegio de Mallorca dice: 
Cati: “Yo estudio inglés pero es muy difícil. En mi colegio no hablamos mucho en la clase. 
El profesor habla y los estudiantes escuchan.  

1. ¿Por qué los españoles no hablan bien inglés?  

2. ¿Qué persona habla bien inglés y por qué? 

Gramática. 
I. 10% Veljið rétta sögn í eyðuna og beygið ef með þarf. Athugið að sagnirnar má 

nota oftar en einu sinni.  

Ser Estar Tener Hay Llevar 
1. En la mesa _________________________ un libro. 

2. Sus hijos _________________________ muy inteligentes. 

3. Esther _________________________ el pelo largo y marrón. 

4. Las playas en España _________________________ muy bonitas. 

5. La señorita Juana López _________________________ un vestido amarillo. 

6. Nosotros _________________________ una casa muy grande. 

7. Mi casa _________________________ en el centro de la ciudad. 

8. Mis hermanos _________________________ los ojos verdes. 

9. ¿___________________ algún vídeo-club por aquí? 

10. En mi habitación _______________________ dos lámparas, una cama y una mesa. 
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II. 4% Skrifið tölurnar með bókstöfum. 
1)  100 234 
2) 867. 012 
3) 1. 200. 779 
4)  44. 023 

III. 5% Hvernig spyrðu á spænsku, til þess að fá eftirfarandi upplýsingar. 
Dæmi: Dirección. ¿Cuál es tu dirección? 

1. Nombre. 
2. Profesión. 
3. Edad. 
4. La hora. 

IV. 4% Skrifið á spænsku eftirfarandi eignarfornöfn. 
1. Mario va con (hans) _______________ novia al cine. 

2. Los señores Rúiz tienen (þeirra) _______________ casa en Barcelona. 

3. Estos son (okkar) _______________ libros de español. 

4. (þín) _______________ diccionario es italiano. 

5. Lola y Teresa fueron a (þeirra) _______________ escuela en autobús. 

6. (Mín) _______________ familia es muy grande. 

7. Aquí están (þín) _______________ amigas. 

8. Esta es Ana y (hennar) ______________________ abuelos. 

V. 4% Breytið eftirfarandi setningum í fleirtölu. 
1. El chico va a la escuela el lunes y allí estudia y escribe una carta a su profesor. 

2. La ciudad tiene un parque muy bonito, moderno y con mucha luz. 

VI. 10% Veljið rétta sögn og setjið hana í nútíð í eyðurnar. 
1. ¿Cómo (llamarse)_____________ tus hermanos? 

2. Mis clases (empezar) __________ a las ocho. 

3. Pués, nosotros (preferir)  __________ ir al cine los sábados por la noche. 

4. ¿Y tu padre, a qué (dedicarse) _________ ? 

5. Yo (irse) ____________, no quiero llegar tarde. 

6. Vosotros (venir) ______ todas las tardes a mi casa. 

7. Yo no (conocer) _________ al nuevo jugador del Barcelona. 

8. Los nuevos profesores (parecer) ________ muy simpáticos. 

9. A mí (caer) ______ bien los amigos de Sara. 

10. Nosotros no (llevarse) ____ bien con ese chico. 

VII. 5% Veljið rétt orð (a, b, eða c) og setjið í eyðuna. 
1. Ellas no _____ conocen, pero es un chico muy guapo. a) lo b) la c) él 

2 A ellos ______ encanta bailar en la playa. a) les b) le c) se 

3. Estos son Pedro y Elena y éste es _____hijo. a)nuestro b) su c) sus 

4. ________ profesora es española. a) tú b) tu c)nuestro 
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5. _________ dedico a estudiar y a trabajar. a) me b) yo c) le 

6. _________ calle Lope de Vega es muy grande. a) el b) él c) la 

7. El color rojo es ____. a) pasión b) blanco c) bastante 

8. ¿Vamos a la cafetería o ______ cine? a) de b) el c) al 

9. ¿Qué _____ parecen los “reality shows”? a) os b) vosotros c) vos 

10. El tiempo en Mallorca _____ soleado. a) hace b) está c) tiene 

Þýðing. 
5% Þýðið á íslensku. 
1. La estación de autobuses no está lejos, está muy cerca. Todo recto hasta el final de esta 

calle.  
 Luego, giras a la derecha, cruzas la calle y ahí está la estación. 

I. 4% Ljúkið við þennan texta á spænsku. (Minnst fjórar setningar).  
1. LOS ISLANDESES Y LOS ESPAÑOLES SON MUY DIFERENTES PORQUE  

II. 3% Strikið undir í hverri línu við það orð sem ekki á við. 
1. manzana, violeta, rosa, negro, blanco, verde 

2. enfermera, camarero, taxista, lechuga, periodista, fotógrafo 

3. feo, grande, sociable, perezoso, italiano, sincero 

4. bañador, falda, botas, zapatos, abrigo, arroz, camiseta 

5. naríz, pelo, cara, ojos, labios, uvas 

6. aceite, mantequilla, queso, detergente, pan, huevos 

III. 3% Tengið saman dálk A og B. 
A B 

1. Nosotros preferimos leer la prensa del corazón. a) A mí también. 
2. A mí la verdad, me encanta jugar al tenis. b) No sé, no lo conozco. 
3. Ella no visita a sus amigos. c) Pues, a mí no. 
4. Yo también estudio en el verano. d) Sí, pues a mí no me gusta. 
5. A mí me gusta mucho la comida china. e) ¡Qué buen chico! 
6. ¿Qué opinas del nuevo profesor de inglés? f) Pues yo sí. 

IV. 3% Skrifið eftirfarandi orð á spænsku. 
1. Ángel y Luisa son los (foreldrar) _____________ de Sara y Pedro. 

2. Pedro es el (eiginmaður)____________ de Clara. 

3. Ángel y Luisa son los (amma og afi) _________ de Cristina, Antonio y Esther. 

4. Clara es la (föðursystir) _____________ de Cristina. 

5. Cristina es la (bróður-dóttir)_______________ de Pedro y Clara. 

6. Antonio, Cristina y Esther son (systkini) _________. 
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V. 8% Þýðið á spænsku. 
1. Þvílík heppni! 9. Ofan á 
2. Finnst þér það ekki? 10. Á milli  
3. Já, hérna! 11. Mér líkar ekki 
4. Já, auðvitað! 12. Ég veit ekki 
5. Fyrir framan 13. Nálægt 
6. Við hliðina á 14. Til hægri 
7. Til vinstri 15. Allt í lagi 
8. Undir 16. Heyrðu! 

Composición. 
I. 12% Semjið ritgerð út frá myndinni. (Minnst hálf síða). 
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.). 

 

Stærðfræði, alþjóða- og máladeild 
1. (6%) Gefin er margliðan P x x x( ) = + −6 5 42  
a) Finnið P(-2) 
b) Þáttið margliðuna. 

2. (13%) Einfaldið eins og unnt er án þess að nota reiknivél:  
a) 3 – 8 : (6 – 2 ⋅ 2)  
b) ( )a b a b b a⋅ ⋅ ⋅− −4 1 2

: :  

c) 
x

x x x x
+

+ +
−

+
+

+
3

6 8
1

2 4
1

3 122  

3. (12%) Leysið eftirfarandi jöfnur: 
a) |x – 4| = 8 
b) 2⋅log(x) – 4 = – 3  
c) 1622 =⋅ x  

4. (7%) Ritið jöfnu hrings með miðju í (2, –5) og radíus 4  

5. (7%) Kannið formerki margliðunnar P x x x( ) = + −2 2  með formerkjatöflu og tilgreinið 
fyrir hvaða x, P x( ) > 0 . 

6. (20%) Gefin er jafna fleygbogans Y = – x2 – 6x + 7  
a) Finnið topppunkt fleygbogans. 
b) Reiknið út skurðpunkt(a) fleygbogans við ása hnitakerfisins. 
c) Finnið skurðpunkt fleygbogans við línuna  y = 7  
d) Teiknið fleygbogann í hnitakerfi. 
 



83 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                      
             

 

7. (7%) Hver eru formerki stuðlanna A og C og tölunnar D fyrir fleygbogana 
 Y = Ax2 + Bx + C á myndinni? 

 

 

 

 

 

 

8. (8%) Grunnmengið er [ ]8,1=U . Mengin A og B eru ] ] ] [6,2 og 7,4 == BA . Finnið: 
a) BA∩  
b) A \ B 

9. (7%) Deilið margliðunni 42)( −= xxD  upp í margliðuna 84)( 3 −+= xxxP .  

10. (8%) Í jafnmunarunu er 13 og  2 61 =−= aa  
a) Finnið d og skrifið niður 4 fyrstu liði rununnar. 
b) Finnið summu 40 fyrstu liða rununnar. 

11. (5%) Anthony Gardner lagði inn í banka 11.000 krónur 1. janúar árin 1982 til og með 
1999. Hve mikið á hann 1. janúar 1999, eftir að hann leggur síðast inn, ef vextir hafa 
verið 6% á ári? 

1 A C D 

2 A C D 

3 A C D 

1 

3

2 
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Stærðfræði, viðskipta- og upplýsingadeild 
1. (8%) 

 a) Leysið jöfnuna: 016 2 =−+ xx  

 b) Leysið ójöfnuna: 
2

43
4

6 −
<

− xx  

2. (8%) 

 a) Leysið jöfnuna: 352 −=− xx  

b) Leysið: 
4 3

254 53

: ab
baba ⋅⋅⋅  

3. (8%) 
Skilgreinið eftirfarandi: 
a.) Stöðuvigur punktsins P  
b) Hringferill 

4. (4%) 
 Leysið jöfnuna: 522 =x  

5. (5%) 

 Gefin er jafna fleygbogans xxy 93 2 +−=  Finnið topppunkt og skurðpunkta við ása. 

6. (8%) 

 Gefnir eru vigrarnir 







=

1
4

a  og 






−
=

3
1

b  

a) Finnið vigurinn  bac 2−=   

b) Finnið þvervigur vigursins ab −  

7. (4%) 

 Finnið t, þannig að vigrarnir 







−
−

=
4

1
t

a og 








+
=

1

2

t
t

b  séu hornréttir. 

8. (8%) 

Gefnir eru tveir vigrar: 







−

=
2

3
a  og 







−
=

4
1

b  

a) Finnið hornið á milli vigranna a  og b , ),( ba∠  

b) Hve stórt er horn í radíönum sem er 35° ? 

9. (4%) 
Flatarmál þríhyrningsins ABC er 7. Lengdir hliða þríhyrningsins eru sem hér segir: 
Hlið a hefur lengdina 3,  
hlið b hefur lengdina 5. 
Finnið stærð hornsins C. 
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10. (8%) 

Hnit hornpunkta þríhyrningsins ABC eru: )2,3(),5,2(),1,1( −=== CBA  
a) Finnið lengd hliðarinnar b. 

b) Finnið hnit miðpunkts hliðarinnar a (Ma). 

11. (4%) 

Finnið stikaform línunnar 23 += xy  

12. (4%) 

Finnið miðpunkt og radíus hringsins: 05622 =−++ xyx  

13. (6%) 

Sannið eftirfarandi reglu: Í þríhyrningnum ABC gildir: )cos(2222 Acbcba ⋅⋅⋅−+=  

14. (4%) 

Finnið skurðpunkt línanna l og m: 

l: 
ty
tx

75
49

−=
+=

  m: 
sy
sx

25
32

−=
+=

 

15. (5%)  

Finnið ofanvarp vigursins 







=

4
2

a  á línuna 102 +−= xy  

16. (8%) 

a) Finnið stefnuhorn vigursins 






−
=

7
2

a  

b) Finnið einingavigur sem er gagnstefna 






−
=

7
2

a  

17. (4%) 
Leysið jöfnuna: 

03)2sin(4)2(sin4 2 =−+ vv  

18 (4%) 
Gefnar eru jöfnur tveggja hringja: 

1)5()3(:
4:

22

22

=−+−

=+

yxK
yxH

 

Finnið minnstu fjarlægð á milli hringferlanna H og K 
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Stærðfræði, stærðfræðideild, lesið og ólesið 
Lesinn hluti (100%) 

1. (40%) 
Skilgreinið eftirfarandi hugtök: 
a) Einingarhringur 
b) Skilgreinið hugtakið q-ta rótin af a, táknuð. q a +∈ Zq og Ra∈ \ −R  
c) Lengd vigurs 
d) Þvervigur 

3. (10%) 
Leysið jöfnuna 03613 24 =+− xx  

4. (10%) 

Einfaldið 
6

3 2

a
a  

5. (10%) 
Sannið regluna: Séu ah  og bh  hallatölur vigranna a  og b gildir: bahh ba ⊥⇔−=⋅ 1  

6. (10%) 
Rökstyðjið með hjálp myndar að )sin()sin( vv −= π  

7. (10%) 
a) Sannið regluna Ef 0≠a  og 0≠b

r
 og ),( bav ∠= þá gildir )cos(vbaba =⋅  

8. (10%) 
Gerið grein fyrir hvað innfeldi tveggja vigra segir um stærð hornsins á milli þeirra. 

Ólesinn hluti (100%) 

1. (24%) 
Kross á réttum stað: 3%. Kross á röngum stað: –0,5%. Enginn kross: Hvorki rétt né rangt. 
Aðeins eitt svar er rétt. 
 
a) Jafnan −∈=+ Raax 0102  

 (  ) 
2
ax −=  

 (  ) 
2

)log( ax −
=  

 (  ) 
2

)log(ax −=  

 (  ) )
2

log(ax −=  

b) Fjöldi sameiginlegra punkta hringsins 2022 =+ yx  og línunnar 3=x  er: 
 (  ) enginn 
 (  ) tveir 
 (  ) óendanlegur 
 (  ) núll 
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c) Jafnan 0
)3)(1(

2
=

+−
+

xx
x  hefur 

 (  ) enga lausn 
 (  ) eina lausn 
 (  ) tvær lausnir 
 (  ) þrjár lausnir 

d) Jafnan 11 −=+ xx  hefur 
 (  ) eina lausn 
 (  ) tvær lausnir 
 (  ) enga lausn 
 (  ) óendanlega margar lausnir 

e) Ferill fleygbogans 42 += xy  liggur í 
 (  ) I og II fjórðungi hnitakerfisins 
 (  ) I og III fjórðungi hnitakerfisins 
 (  ) II og III fjórðungi hnitakerfisins 
 (  ) Í öllum fjórðungunum 

f) Jafnan [ [π2,00)sin()cos( ∈=⋅ xxx  hefur 
 (  ) tvær lausnir 
 (  ) þrjár lausnir 
 (  ) fjórar lausnir 
 (  ) óendanlega margar lausnir 

g) Jafna samhverfuáss fleygboga sem sker x-ás í )0,4( og )0,2(−  er 
 (  ) 4=x  
 (  ) 2−=x  
 (  ) 1=x  
 (  ) 3=x  

h) Stefnuhorn vigursins 







−1
0

 er 

 (  ) 0° 
 (  ) 90° 
 (  ) 270° 
 (  ) 360° 

2. (18%)  
Leysið jöfnurnar: 

a) 01532 =−+ xx  

b) 1))1log(log( =+x  

c) 532 =⋅ x  
3. (6%)  

a) Einfaldið 
111 2

2

−
+

−
−

+ x
x

x
x

x
x  

4. (6%) 
Í ABC∆  er 8,6 == ba  og °=∠ 45C . Finnið lengd hliðarinnar c. 

5. (12%) 
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a) Finnið hnit einingarvigurs sem er samsíða línunni 54
3 −= xy  

b) Finnið skurðpunkta línunnar 0632 =−+ yx við ása hnitakerfisins. 

6. (6%)  

Finnið gildið á y ef gefið er stefnuhorn vigursins 







y
2

er °30 . 

7. (6%) 
Ritið stikun hrings sem hefur jöfnuna 4)3()2( 22 =−++ yx  

8. (12%) 

Stikun línunnar l er þannig 
ty
tx

l
62
53

:
+=
+=

.  

a) Hver er hallatala línunnar l? 
b) Hvar sker línan x-ásinn? 

9. (5%) 
Finnið gildið á ba +  ef 34

5
3
4

2
3 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅ b

a  

10. (5%)  
Línan 22 +−= xy  og ásarnir afmarka svæði. Innan þessa svæðis er innritaður rétthyrningur. 
Einn hornpunktur rétthyrningsins liggur á línunni, ein hlið hans liggur á x-ás og ein hliðin á 
y-ásnum. Hverjar þurfa hliðalengdir rétthyrningsins að vera til þess að flatarmál hans verði 
sem stærst? (Hlutföllin í myndinni eru ekki rétt). 
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Tölvunotkun 

Nafn: ______________________________________ Bekkur. __________ 
Notendanafn: ________ Próf: P4 
Hjálpargögn: Word 2002  handbókin, Excel 2000 (ljósrit úr Excel 2002) og Access 2002. 
* 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 (tekið fyrst): 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 P3 og P4.   
Gættu þess að velja eingöngu þær skrár sem hafa P4 á undan viðaukanafni. 

2. Tölvan er þegar tengd netinu.  
Ekki tengjast undir ykkar eigin notandanafni.  
Ræsið það forrit sem þið viljið byrja að vinna með. 

3. Vinnið verkefnin eins og lýst er á fyrirmælablöðum fyrir WORD-hluta, EXCEL- og 
ACCESS hluta. Athugið mjög vel nafnbreytingar á Access skránum. 

4. Munið að vista í lokin. 

5. Lokið öllum forritum og standið upp og aftengist ekki netinu  
 
4V03 P4 – WORD-hluti 50% 
Áætlaður tími 93 mín. Munið að vista reglulega! 
Fyrirmæli fyrir P4 
Verkefnið er formbréf og kynningarrit með efnisyfirliti og lista yfir töflutexta. 
Unnið er með 3 skjöl: 

Gagnaskjal: P4_gagn.doc. Skjal sem nemandi sækir. Vistað á N:\PROF. sem 
Bekkur_Notandanafn_gagn_P4.doc 

Aðalskjal: P4_ADAL.doc. Skjal sem nemandi myndar sjálfur. Vistað á N:\PROF sem 
Bekkur_Notandanafn_ADAL_P4.doc. (t.d. 4X_kriijon_ADAL_P4.doc) 

Hjálagt skjal: P4.doc. Ómótaður texti tekinn af svæðinu N:\PROF. Nemandi mótar eftir 
sýnishorni og vistar á N:\PROF sem Bekkur_Notandanafn_P4.doc. 
(t.d. 4X_kriijon_P4.doc) 

1. Gagnaskjalið: Tilbúið á svæðinu N:\PROF og heitir P4gagn.doc. Vistað á 
N:\PROF. sem  
  Bekkur_Notandanafn_gagn_P4.doc 

 Dæmi: 4X_kriijon_gagn_P4.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 svæðinu VI. 

 Spássíur:  Efri 0,5", vinstri og hægri 1,25", neðri 1" 
2.2 Merkið með nafni ykkar og bekk. 
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2.3 Setjið merki efst til hægri. Það er samsett úr texta í leturlist (Arial letur) og 
mynd. (Verslo.gif á S:\tolvunotkun\myndir). 

2.4 Tengið við gagnaskjalið og ritið texta bréfsins. 
Vistið bréfið sem: Bekkur_notandanafn_ADAL_P4.doc á svæðinu 
N:\PROF. 

2.5 Setjið viðeigandi svæði og skilyrðissetningar. Sjá niðurstöður í hjálögðu ljósriti þar 
sem sýnd eru bréf allra færslnanna. Athugið að vatnsmerkið sést ef til vill ekki í 
smækkaðri mynd. 

2.6 Ávarpið pilta: Kæri en stúlkur: Kæra 
2.7 Látið koma fram útskriftarár og afmæli viðtakanda. 

2.8 Þeir sem eiga 10 ára afmæli fá: 10% afslátt á tónleikana. 
Þeir sem eiga 20 ára afmæli fá: 20% afslátt á tónleikana. 
Eldri afmælisárgöngum: er boðið á tónleikana. 

2.9 Setjið inn vatnsmerki. Það er mynd. (Verslo.gif á S:\tolvunotkun\myndir). 
2.10 Vistið bréfið að lokum á svæðinu N:\PROF. 

3. Hjálagt kynningarrit með efnisyfirliti og lista yfir töflutexta: 
3.1 Sækið skjalið P4.doc sem er á svæðinu N:\PROF og vistið sem 

Bekkur_Notandanafn_P4.doc 
 Spássíur:  Efri: 1,2", neðri: 1", vinstri og hægri: 1" 
3.2 Mótið skjalið samkvæmt sýnishorni. Mótið aðaltexta beint eða búið til stíl. 

Bæta þarf við þeim texta sem vantar og setja neðanmálsgrein. Leturlist 
(Comic Sans MS letur). 

3.3 Merki er samsett úr leturlist og mynd og er það sama og í formbréfinu. 
Mynd af skólanum heitir vi-1a.gif og er hún á S:\tolvunotkun\myndir. 

3.4 Setjið haus samkvæmt sýnishorni. 
3.5 Setjið fyrirsagnastíla á fyrirsagnir. Hafið tvö þrep fyrirsagna (Heading1 og 

Heading2). Breytið stílunum í 14pt og 12 pt. letur. 
3.6 Búið til miða, númerið töflurnar og látið forritið mynda lista yfir töflutexta. 

Sniðið er Formal. 
3.7 Látið forritið mynda efnisyfirlit. Það á að koma á sér síðu fremst í skjalið án 

hauss og fótar. Veljið sniðið Formal. Ath. að fyrirsögnin Efnisyfirlit á ekki 
að birtast í sjálfu efnisyfirlitinu þegar það er uppfært. 

3.8 Vistið skjalið að lokum á svæðinu N:\PROF. 
4. Lokið WORD-skjölunum og farið út úr WORD.  
 
Gagnaskjal fyrir formbréf 
Nafn1 Nafn2 Kyn Gata Póstnúmer Staður Útskriftarár Afmæli 
Arna Bolladóttir kvk Ásabyggð 150 600 Akureyri 1963 40 
Bolli Brjánsson kk Vesturbergi 50 111 Reykjavík 1993 10 
Geir Arason kk Ölduslóð 100 220 Hafnarfirði 1953 50 
Tinna Óladóttir kvk Urðarvegi 50 400 Ísafirði 1983 20 
 
Á næstu 2 síðum sjást niðurstöður allra fjögurra bréfanna í samræmi við gögnin í 
gagnaskjalinu. 
 
Á næstu 3 síðum þar á eftir sést uppsett fylgiskjalið. 
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Nafn og bekkur 

Reykjavík, 9. maí 2002 

Arna Bolladóttir 
Ásabyggð 150 
600 Akureyri 

Kæra Arna, 

VÍVA VERZLÓ 2002 

Miðvikudaginn 30. apríl voru haldnir stórtónleikar í Háskólabíói. Fram komu þjóðþekktir Verzlingar á 
öllum aldri og skemmtu viðstöddum. Tónleikarnir tókust mjög vel og hefur verið ákveðið að endurtaka 
þá fyrir almenning og bjóða afmælisárgöngum sérstök kjör. 

Þar sem þú laukst prófi frá Verzlunarskólanum árið 1963, og átt því 40 ára afmæli, er þér boðið á 
tónleikana. 

Þeir sem áhuga hafa á þessu tilboði þurfa að hafa samband við miðasölu fyrir 30. maí gegn framvísun 
nafnskírteinis. Með von um góða þátttöku. 

Virðingarfyllst, 
Fyrir hönd nemendasambands 

Þóra B. Elíasdóttir 
formaður 

ÞBE:KIJ 
Hjálagt: Kynningarrit 
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Efnisyfirlit 
VERZLUNARSKÓLI ÍSLANDS ........................................................................................................................ 2 
ÚR SÖGU SKÓLANS.......................................................................................................................................... 2 

SKÓLASTJÓRAR VERZLUNARSKÓLA ÍSLANDS..................................................................................................... 2 
HÚSNÆÐI SKÓLANS ............................................................................................................................................ 3 
STÖÐUG ÞRÓUN .................................................................................................................................................. 3 

TÖFLULISTI........................................................................................................................................................ 3 
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Verzlunarskóli Íslands 
erzlunarskóli Íslands er 
fjögurra ára framhalds-
skóli fyrir nemendur 
sem hafa lokið 

grunnskólaprófi. Skólinn er 
opinn nemendum alls staðar að 
af landinu og starfar í 
bekkjardeildum. Kennsla fer 
fram á tímabilinu 8:05–15:20 
mánudaga til föstudaga. Eftir 
tveggja ára nám ljúka 
nemendur verslunarprófi og 

eftir tvö ár til viðbótar eru nemendur 
brautskráðir og hafa þá lokið stúdentsprófi. 

Verzlunarskólinn tók til starfa haustið 1905. 
Þeir aðilar, sem stofnuðu skólann, voru 
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur og 
Kaupmannafélag Reykjavíkur. Skólinn var stofnaður með það að 
markmiði að auðvelda mönnum að afla sér menntunar á 
verslunarsviðinu. Verzlunarskólinn hefur æ síðan lagt metnað sinn í að 
búa sem best að margvíslegum þörfum nemenda.  

 

Úr sögu skólans 
Vezlunarskóli Íslands1 tók til starfa haustið 1905 og var settur í 
fyrsta sinn 12. október það ár. Tilkoma skólans auðveldaði 
mönnum mjög að afla sér menntunar á verslunarsviðinu, en hana 
höfðu menn áður þurft að sækja til annarra landa, sem var mjög 
dýrt. 

Skólinn starfaði fyrsta árið í tveimur deildum, yngri deild og 
undirbúningsdeild, sem raunar skiptist í mála– og reikningslínu. 
Eldri deild tók síðan til starfa næsta skólaár. Þessi deildaskipting 
stóð við makt til ársins 1926, en þá var þriðja bekk bætt við og 
loks fjórða bekk árið 1935. Framhaldsdeild fyrir þá nema, sem 

lokið höfðu verslunarprófi, var sett á stofn á árunum 1935-1936, og varð hún vísir að öðru meira. 

Skólastjórar Verzlunarskóla Íslands 
Eftirtaldir menn hafa verið skólastjórar Verzlunarskóla Íslands: Ólafur Eyjólfsson árin 1905-1915, Jón Sívertsen 
árin 1915-1917 og árin 1918–1931, Helgi Jónsson árið 1917–1918, Vilhjálmur Þ. Gíslason árin 1931-1953, dr. 
Jón Gíslason árin 1953-1979, Þorvarður Elíasson árin 1979–1990 og frá árinu 1991 og Valdimar Hergeirsson 
árið 1990–1991. 

V Í  á  f y r s t u  á r u m  s k ó l a n s  

Skólastjórar Tímabil Staður  

1. Ólafur Eyjólfsson 
2. Jón Sívertsen 
3. Helgi Jónsson 
 Jón Sívertsen 

1905–1915 
1915–1917 
1917–1918 
1918–1931 

1. Vinaminni (Mjóstræti 3) ..... 1905-1906
2. Melstedshús við Lækjartorg 1906-1907
3. Hafnarstræti 19.................... 1907-1912
4. Vesturgötu 10...................... 1912-1931

Tafla 1: VÍ á fyrstu árum skólans. 

 

                                                 
1  Verzlunarskóli Íslands er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt 

skipulagsskrá nr. 272/15. júní 1993. (Textinn er að hluta til tekinn af 
heimasíðu skólans.) 

V 

Verzlunarskóli Íslands við 
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Húsnæði skólans 
Skólinn hefur starfað á eftirtöldum sex stöðum í borginni: Vinaminni (Mjóstræti 3) árið 1905-1906, 
Melstedshúsi við Lækjartorg árið 1906-1907, Hafnarstræti 19 árin 1907-1912, Vesturgötu 10 árin 1912-1931, 
Grundarstíg 24 árin 1931-1986 og eignaðist þar þrjú hús og að Ofanleiti 1 frá árinu 1986. 

V Í  v i ð  G r u n d a r s t í g  2 4  

Skólastjórar Tímabil Staður  

4. Vilhjálmur Þ. Gíslason 
5. dr. Jón Gíslason 
6. Þorvarður Elíasson 

1931–1953 
1953–1979 
1979–1990 

5. Grundarstíg 24..................... 1931-1986

Tafla 2: VÍ við Grundarstíg. 

 

Stöðug þróun 
Skólinn hefur verið í stöðugri þróun fram á þennan dag. Árið 1996 var námsframboð skólans tekið til 
endurskoðunar. Í framhaldi af því var brautaskipting við skólann endurskipulögð og fjölbreytni námsframboðs 
aukin. 

V Í  v i ð  O f a n l e i t i  1  

Skólastjórar Tímabil Staður  

7. Valdimar Hergeirsson 
 Þorvarður Elíasson 

1990–1991 
1991– 

6. Ofanleiti 1 ............................1986-20??
 

Tafla 3: VÍ við Ofanleiti. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Töflulisti 
TAFLA 1: VÍ Á FYRSTU ÁRUM SKÓLAN........................................................................................2 
TAFLA 2: VÍ VIÐ GRUNDARSTÍG .................................................................................................3 
TAFLA 3: VÍ VIÐ OFANLEITI........................................................................................................3 
 

r
ras

n

n
1)1( −+

⋅=

Annuitet eða summa 
jafngreiðsluraðar. 

Formúla sem getur komið 
sér vel við að reikna út 

fb i f lá
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4V03 P4 - Excel hluti 10% 
Áætlaður tími 18,5 mín. Munið að vista reglulega. 
 
Fyrirmæli fyrir P4 
1. Opnið vinnubókina P4.xls í möppunni N:\PROF. Gætið þess að vista með nafninu 

Bekkur_Notandanafn_P4.xls á sama stað svo skráin týnist ekki. 
Dæmi: 4E_BalSve_P4.xls 

2. Líkanið inniheldur 2 vinnusíður: Sölulisti og Afsláttur. 

3. Vinnusíðan Sölulisti: Setjið formúlur, notið viðeigandi föll og mótið eftir prófblaði. 
Notið nöfn eða fastar tilvísanir eftir því sem við á. Sjá nánar hér á eftir. 

3.1. Setjið nafn og bekk í reit A1 á vinnusíðuna Sölulisti. Setjið dagsetningarfall í reit 
A2 á sömu síðu og formið rétt. 

3.2. C-dálkur: Notið innbyggð föll til að finna hvaða mánuð og ár fyrirtækið var 
stofnað. 

3.3. I-dálkur: Finnið út heildarinnkaup hvers fyrirtækis með því að reikna saman verð 
hverrar spólu og fjölda keyptra eintaka með einu innbyggðu falli. 

3.4. J-dálkur: Reiknið út afslátt af heildar innkaupum með því að fletta upp 
afsláttarprósentu á síðunni Afsláttur. 

3.5. K-dálkur: Ef seldar eru fleiri en 100 eintök af spólunni í fyrsta sæti, fæst 
aukaafsláttur sem gefinn er upp í reit I3 

3.6. L-dálkur Finnið heildarverð. 

3.7. M-dálkur Notið innbyggt fall til að finna í hvaða sæti í röð heildarverðs hver tala 
er og formið textann. 

3.8. Lína 29: Finnið samtölur I og L dálka 

3.9. Reitur B30: Finnið út, með innbyggðu falli, hvaða fyrirtæki seldi flest myndbönd í 
fyrsta sæti, setjið saman texta og formúlur til að fá niðurstöðuna í B30. 

3.10. Reitur B31: Teljið fjölda fyrirtækja sem keyptu yfir 100 eintök af myndbandinu í 
fyrsta sæti og setjið saman texta og formúlur til að fá niðurstöðuna í B31. 

Taflan Afsláttur: 

Afsláttur 
Heildar 
innkaup Afsláttur 

50000 0% 
100000 2% 
200000 3% 
400000 6% 
600000 8% 
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4V03 P4 - Access hluti 10% 
Áætlaður tími: 18,5 mín. 
Fyrirmæli fyrir P4 
Byrjið á að breyta nafni gagnasafnsins í möppunni N:\prof úr P4.mdb í 
Bekkur_notandanafn_P4.mdb. Notið My Computer gluggann og ljómið nafnið. Notið 
síðan F2 hnappinn til að breyta nafninu. 
1. Gagnagrunnurinn sem að þú átt að vinna með heitir: Bekkur_Notendanafn_P4.mdb og 

er á efnisskránni N:/PROF. Hann inniheldur töflur sem heita Þingmenn og 
Listabókstafir.  Skoðið þær og breytið eftirfarandi: 
 
1.1. Þingmenn: Breytið uppsetningu á eftirfarandi hátt:  

Þingmaður verði Text, 32 stafir  
Kennitala verði Text, 10 stafir  
Röðun verði Text, 8 stafir 
Kjördæmi verði Text, 12 stafir 
Flokkur verði Text, 1 stafur  
Kyn verði Number, Byte 
Setjið lykil á svæðið: Þingmaður 

1.2. Listabókstafir: Breytið uppsetningu á eftirfarandi hátt: 
Flokkur verði Text, 1 stafur,  
Nafn stjórnmálasamtaka verði Text, 64 stafir,  
Setjið lykil á svæðið: Flokkur: 

 

2. Fyrirspurnir 
2.1. Öll svæðin: Búið til fyrirspurn sem birtir öll svæðin úr báðum töflunum, þó hvert 

svæði aðeins einu sinni.  Raðið eftir Kennitölu. 
Vistið sem: 1 Öll svæðin. 

 
 
2.2. Spurt um flokksbókstaf. Búið til fyrirspurn sem birtir svæðin Þingmaður, 

kjördæmi og atkvæði bakvið þingmann. Fyrirspurnin á að spyrja um flokksbókstaf 
og eiga einungis þingmenn þess flokks að birtast. Ef ekkert er slegið inn á að birta 
alla þingmenn. Raðið eftir fjölda atkvæða í lækkandi röð. 
Vistið sem: 2 Spurt um flokk 
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2.3. Maí þingmenn. Búið til fyrirspurn sem birtir svæðin Þingmaður, röðun, kjördæmi 
og nafn stjórnmálasamtaka. Fyrirspurnin á að finna alla þingmenn sem fæddir eru í 
maí. Raðið eftir kjördæmi 
Vistið sem: 3 Maí þingmenn 

 
 

3. Skýrsla 
3.1. Búið til skýrslu (report) fyrir töfluna Þingmenn. Hún á að innihalda eftirfarandi 

svæði: Þingmaður, Röðun, Kjördæmi og Atkvæði bak við þingmann. Notið töfrann 
til að búa til skýrsluna. Hún á að hafa eftirfarandi eiginleika: 
3.1.1. Hópa saman eftir Kjördæmi 
3.1.2. Engin röðun en fá út meðaltal atkvæða bak við þingmenn kjördæmis 
3.1.3. Útlit á að vera Align Left 1 
3.1.4. Stíll á að vera Bold 
Látið skýrsluna heita: Meðaltal atkvæða 
 

Á næstu síðu má sjá fyrstu síðu skýrslunnar. 
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Þjóðhagfræði 
1. Krossaspurningar (16%) 

Dragið hring utanum rétta svarið. Réttur kross gefur 2 stig, rangur kross gefur  –0,5 stig. 
Enginn frádráttur er, ef spurningu er sleppt.  
a) Hvað af eftirfarandi veldur ekki eftirspurnarverðbólgu? 

A. Aukinn útflutningur. 
B. Aukið peningamagn í umferð. 
C. Hækkun á olíuverði. 
D. Aukning í framkvæmdum hins opinbera. 

b) Hvað af eftirtöldu mun auka sparnað? 
A. Hækkun beinna skatta. 
B. Lækkun beinna skatta. 
C. Hærri verðbólga. 
D. Lækkun nafnvaxta. 

c) Hvað af eftirtöldu dregur úr heildarframboði? 
A. Betri tækni við framleiðslu. 
B. Meiri hreyfanleiki vinnuafls. 
C. Auknar væntingar fyrirtækja.  
D. Hærra hráefnisverð. 

d) Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir úr þjóðhagsreikningum: 
Verg landsframleiðsla (VLF) er 704, nettó þáttatekjur frá útlöndum eru 20, fram-
leiðslustyrkir eru 10, afskriftir eru 33 og þjóðartekjur eru 680. Hverjir eru óbeinu 
skattarnir í þessu hagkerfi? 
A. 21 
B. 87 
C. 1 
D. 19 
E. Ofantalin svör eru öll röng. 

e) Eitt af neðantöldu á ekki við, ef verðbólga ríkir í hagkerfi: 
A. Hækkandi launagreiðslur í byggingariðnaði. 
B. Minnkandi atvinnuleysi. 
C. Aukið verðmæti peninga. 
D. Ójafnari skipting tekna og eigna. 

f) Námslán háskólastúdenta hækka um 7% en á sama tíma hækkar vísitala neysluverðs 
um 10 stig í 210. Framfærslulán stúdenta hafa því breyst þannig: 
A. Aukist um u.þ.b. 3%. 
B. Aukist um u.þ.b. 2%. 
C. Lækkað. 
D. Eru óbreytt. 

g) Hvert af eftirtöldum atriðum hefur þau áhrif að langtíma heildarframboðsferillinn 
færist út og til hægri? 
A. Aukinn útflutningur. 
B. Aukin verðbólga. 
C. Aukin eftirspurn eftir lánum. 
D. Ekkert ofantalið. 
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h) Ójafnvægi ríkir í hagkerfi þegar: 
A. Útflutningur er ekki jafn innflutningi. 
B. Útgjöld hins opinbera eru ekki jöfn tekjum hins opinbera. 
C. Heildarframleiðsla er ekki jöfn heildartekjum.  
D. Heildareftirspurn er ekki jöfn heildarframboði. 

2. (3%) 
Mannfjöldi 16–74 ára er 320.000. 
Atvinnuþátttaka er 75%. 
Atvinnulausir eru 4.200. 

Hve mikið mælist atvinnuleysi í prósentum? 
 
3. (4%) 

Í hagkerfi er verg landsframleiðsla (VLF) og vísitala neysluverðs, sem hér segir á árunum 
1999–2002: 

 2000 2001 2002 
VLF 705 732 750 
Vísitala 
neysluverðs 203,9 209,1 213,5 

a) Hver er verðbólgan á milli áranna 2001 og 2002? 
b) Hver er hagvöxturinn á milli áranna 2000 og 2001? 
 

4. (6%) 
a) Hvað er greiðslujöfnuður og í hvaða undirjöfnuði skiptist hann? 
b) Til hvaða aðgerða er hægt að grípa til að fjármagna viðskiptahalla? 
 

5. (6%) 
 Fatnaður Hveiti 
 Írland 50 100 
 Chile 150 275 

 
Taflan sýnir framleiddar einingar á mann á dag í hvoru landi. 

a) Hefur annað landið algera yfirburði? Ef svo, af hverju? 
b) Hvort landið ætti að flytja út fatnað? Af hverju? 
 

6. (6%) 
  
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

landbúnaðar- 
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Sjáum á myndinni framleiðslumöguleikaferil fyrir hagkerfi sem framleiðir annars vegaland-
búnaðarvörur og hins vegar iðnaðarvörur. 

a) Miðað við punkt A merkið eftirfarandi punkta inn á myndina: 
- B, þar sem er full nýting framleiðsluþátta, en sama magn framleitt af 

iðnaðarvörum og í punkti A. 
- C, þar er framleitt sama magn af landbúnaðarafurðum og í A, en ekkert af 

iðnaðarvörum. 
- D, Meira af báðum vörum og full nýting framleiðsluþátta. 

b) Sýnið á myndinni hvaða áhrif það hefur, ef hafinn er innflutningur á lyfi sem kemur 
í veg fyrir alvarlega sjúkdóma í húsdýrum. 

7. (4%) 
Hvað er margfaldarinn? Útskýrið hvaða þýðingu það hefur ef margfaldarinn er 0,7. 

8. (15%) 
Gerið stutta en nákvæma grein fyrir eftirfarandi: 
a) Vinnsluvirði (virðisauki). 
b) Tekjuvirði. 
c) Þjóðarútgjöldum. 
d) Vísitölu neysluverðs. 
e) Verðteygni og víxlteygni eftirspurnar.  

9. (6%) 
Fjallið um verðmyndun á framleiðslutækjum (fastafjármunum), til lengri og skemmri 
tíma. Teiknið mynd máli ykkar til stuðnings. 

10. (6%) 
Meginmarkmið Seðlabanka Íslands er að halda verðstöðugleika. Hvernig getur 
Seðlabankinn notað eftirfarandi tæki ef verðbólgan er yfir viðmiðunarmörkum: 
 Bindiskyldu. 
 Vexti af lánum til lánastofnana. 

11. (6%) 
Hverjar eru orsakir þess að upp kemur annars vegar hagsveifluatvinnuleysi og hins vegar 
kerfislægt atvinnuleysi? Hvaða leiðir eru færar til að vinna bug á atvinnuleysinu? 

12. (6%) 
Gengi íslensku krónunnar er hátt um þessar mundir. Er þetta jákvætt eða neikvætt fyrir 
íslenskt efnahagslíf? Hefur gengið áhrif á innflutning og útflutning og ef svo er að hvaða 
leyti? Færið rök fyrir máli ykkar. 

13. (8%) Svarið með stuttri ritgerð. 
Hvaða skoðun höfðu annars vegar Adam Smith og hins vegar John M. Keynes á því hvert 
hlutverk hins opinbera ætti að vera? 
Hvaða lausnir hefðu sömu menn haft á Kreppunni miklu? 

14. ( 8%) Svarið með stuttri ritgerð. 
Fjallað annars vegar um fjármálastefnu og hins vegar um peningamálastefnu á 
samdráttartímum. 
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Þýska 

A. Wortschatz und Textverständnis 30% 

1. Lesið textann  

Claudia ist vor einer Woche aus den Sommerferien zurückgekehrt. Ihre Freundinnen fragen 
sie, wohin ihre Familie gereist ist und was sie alles gemacht hat. Sie erzählt: 
“Also, die ersten zwei Wochen habe ich mit meinen Eltern in einem Sommerhaus verbracht, 
das wir uns geliehen haben. Mein kleiner Bruder war noch dabei. Am Anfang war das Wetter 
nicht besonders gut. Dann haben wir nur da gemütlich im Haus gesessen, haben ab und zu 
Karten gespielt, Bücher und Zeitungen gelesen oder so und uns halt ausgeruht. Paul und ich 
haben ein Zimmer geteilt. Abends hatte er den Walkmann immer an, er hört total gern 
Techno-Musik, sogar zum Einschlafen. Mensch, hat das mich gestört ! Vater hat die ersten 
Tage nur vor der Glotze gesessen und hat Fußball angeschaut. Er ist ein richtiger Fußball-
Fan. Meine Mutter hat sich deshalb gelb und grün geärgert. Die spätere Woche war doch 
schöner. Da ist es etwas wärmer und sonniger geworden und unsere Tante ist mit ihren 
Kindern zu uns gekommen. Dann sind wir manchmal im nächstgelegenen Ort schwimmen 
gegangen. Dort hat es nämlich ein tolles Schwimmbad gegeben, wo wir uns auch in der 
Sonne gebraten haben und uns unterhalten. Wir sind dorthin mit unseren Fahrrädern gefahren 
und auf dem Heimweg kamen wir manchmal bei den Bauern vorbei. Es gibt bei ihnen immer 
günstige Angebote, frisches Gemüse oder einfach irgendwelche Spezialitäten. Das haben wir 
dann Mutter gebracht und sie hat es zubereitet. 

Svarið spurningunum á íslensku 12% 
a) Wann kam Claudia aus den Sommerferien zurück? _____________________________ 
b) Wie lange war sie im Sommerhaus? _________________________________________ 
c) Gehört das Haus der Familie? ______________________________________________ 
d) Wann war das Wetter schlecht?_____________________________________________ 
e) Was haben sie dann im Haus gemacht? (Nefnið tvö atriði)________________________ 
f) Wo im Haus hat Claudia geschlafen? ________________________________________ 
g) Was hat Claudia so sehr gestört? ____________________________________________ 
h) Was tat ihrer Mutter leid? _________________________________________________ 
i) Wo gab es ein tolles Schwimmbad? _________________________________________ 
j) Was haben sie im Schwimmbad gemacht? (Nefnið tvö atriði) _____________________ 
k) Was gibt es immer bei den Bauern? _________________________________________ 
l) Was hat die Mutter damit gemacht? _________________________________________ 

2. Bitte die Wörter auf Deutsch einsetzen. (Setjið orðin inn á þýsku) 5% 
matur þreyttur síðdegis svangur kofi 

Zu Mittag machen die Urlauber an einer ___ Rast. “Skifahren macht ____!” sagt Elín. 
“Und _____”, meint Frau Behrens. Sie ist das Skifahren nicht gewohnt und will sich 
am ____ am liebsten ausruhen. Nach dem ____ fahren die Kinder wieder los. 

3. Þýðið undirstrikuðu orðin/orðasamböndin á íslensku. 5% 
a) Snow-Carts drängen die Alpinskiläufer an den Pistenrand. 
b) Das Können ist heute nicht am wichtigsten. 
c) Die Tourismusindustrie lässt sich jede Saison etwas Neues einfallen. 
d) Die Angebote werden immer ausgefallener. 
e) Je verrückter, desto besser. 
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4. Dornröschen: Svarið spurningunum á þýsku. 2% 
a) Warum musste eine Fee zu Hause bleiben? 
b) Wie wollte der König seine Tochter vor Unglück bewahren? 

5. Aschenputtel: Svarið spurningunum á þýsku. 6% 
a) “Du bist ja voll Staub und Schmutz, du hast keine Kleider und Schuhe und 

willst tanzen?” – Wer sagt das?  -  zu wem?    und     warum? 
b) Wie fand der Prinz die Besitzerin des Schuhes und was machten die 

Stiefschwestern? 

B. Grammatik 50% 

1. Setjið réttar lýsingarorðsendingar þar sem við á. Ath! Kyn gefið í sviga. 8% 
Schwarz______ Pfeffer(r.) war in der alt_________ Zeit(e.) ein begehrt_____ 
Gewürz(s.). Mit Pfeffer kann man Fleisch auch dann noch gut______ essen, wenn es 
nicht mehr ganz frisch_____ ist – und diesen gut_____ Pfeffer haben die alt_______ 
Hansekaufleute(flt.) nach Island gebracht. Aber was hat das mit den jung______ 
Männern(flt.) zu tun? 

2. Stigbreytið undirstrikuðu lýsingarorðin. 5% 
a) Sandra ist klein, aber Frank ist  _____(miðstig). 
b) Elín ist gern in Deutschland aber, ____ (efsta stig) ist sie zu Hause. 
c) Dein Auto fährt nicht schnell genug, mein Auto fährt ____ (miðstig). 
d) Du lernst viel, aber dein Bruder lernt immer __________ (efsta stig). 
e) Sein Hotelzimmer ist schön, aber mein Hotelzimmer ist ____ (miðstig). 

3. Setjið rétt afturbeygð fornöfn í eyðurnar. 5% 
a) Der Mann setzt ________ immer hinter seine Frau. 
b) Du solltest ________ ein bisschen ausruhen. 
c) Habt ihr ________ gut genug auf die Prüfung vorbereitet? 
d) Die zwei Freunde umarmen ________ herzlich. 
e) Ich habe ________ in den Jungen verliebt. 

4. Veljið rétta forsetningu skv. samhengi og rétt fall á greininni. 5% 
Elín geht morgens immer früh ___ d___ Schule. Sie setzt sich ____ d____ 
Frühstückstisch und frühstückt in Ruhe. ___ d__ Frühstück nimmt sie Mantel und 
Tasche und geht ___ d__ Haus. Sie geht ___ d__ Haltestelle. 

5. Forsetningar. Setjið greininn í rétt fall. Ath! Kyn gefið í sviga. 5% 
a) In d____ Haus(s.) zeigt Sandra Elín das Zimmer. 
b) Sandra hat ein großes Bett an d____ Wand(e.). 
c) Vor d____ Fenster(s.) steht der Schreibtisch. 
d) Die Klamotten liegen nicht auf d____ Fußboden(r.), 
e) sondern sie hängen alle in d____ Schrank(r.). 
f) Elín stellt ihre neue Kamera in d____ Regal(s.). 
g) Die Kamera hat sie erst seit ein____ Monat(r.). 
h) Sie guckt aus d____ Fenster(s.). 
i) Hinter d____ Haus(s.) ist ein großer Garten. 
j) Jetzt kommt Sandras Mutter durch d____ Tür(e.). 
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6. Das Präteritum. Setjið sagnirnar inn í þátíð. 10% 
Ich ______ (treffen) meinen Freund auf der Straße. Ich ___ ihn zum Abendessen 
____ (einladen). Er ______ (kommen) um 20.00 Uhr. Ich _______ (kochen) 
Italienisches. Nach dem Essen _______ (nehmen) wir den Zug in die Stadt. Wir 
_____ (wollen) in die Disko gehen, aber es _____ (ist) nicht möglich. Wir ______ 
unseren Freund ___ (anrufen) und er _____ (holen) uns und wir _____ (spielen) 
Karten. 

7. Das Perfekt. Setjið í núliðna tíð: (Hjálparsögn + lýsingarh. þt.) 12% 
1. Ich __________ das nicht __________ (machen). 
2. Die Schule _______ um acht Uhr ___ (beginnen). 
3. Was __________ ihr ___________________ (essen)? 
4. Er ___________ einen Kaffee ____________ (trinken). 
5. Sie __________ bis sechs Uhr ___________ (arbeiten). 
6. Ihr __________ nicht lange hier __________ (bleiben). 
7. Was __________ du in der Tasche ________ (haben)? 
8. Ich ____________ das nicht ____________ (verstehen)! 
9. Gestern Abend ________ ich sehr spät ___ (einschlafen). 
10. Du __________ nach Hause _______________ (laufen). 
11. Er __________ auf dem Sofa ______________ (liegen). 
12. Er __________ an der Universität ________ (studieren). 

C. Schriftlicher Ausdruck 20% 
1. Schneewittchen. Skrifið 7 setningar í þátíð eða núliðinni tíð um eftirfarandi atriði í 

ævintýrinu 8% 

Notið öll orðin hér að neðan. (Ath! Orðin eru ekki endilega í réttri röð. E.t.v. þarf að 
bæta inn orðum eins og t.d. sögnum og forsetningum). 
1. Mädchen – Eltern - nennen – Schneewittchen 
2. Haare – Lippen – Haut – schön 
3. Mutter – sterben – König - heiraten – andere Frau 
4. Sieben Jahre alt – Schneewittchen - schöner – Königin 
5. Königin - zornig – Jäger – sollen – töten – Kind 
6. Jäger – Mitleid – mit – schön - Kind 
7. Schneewittchen – laufen – Wald - sehen - Häuschen  

2. Einer singt falsch 12% 
Wie versuchen Helmut und Bea Udo zu finden?  
 Mit wem sprechen sie? 
 Wohin geht Bea und wohin geht Helmut? 
Was finden sie raus? 
 Was für Musik hat Udo früher gespielt und mit wem? 
 Was für Musik spielt er jetzt und mit wem? 
Warum sagen die Leute nicht die Wahrheit (sannleikann)?  

Segið frá og svarið ofangreindum spurningum í leiðinni. 60–80 Wörter. 
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Slit verslunardeildar V.Í. 2003 
Kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar verslunardeild 
Verzlunarskóla Íslands verður slitið að loknu 98. 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 langri og strangri baráttu. Áður en til þess kemur munum við þó að venju gera 
stuttlega grein fyrir niðurstöðu prófa í 3. og 4. bekk auk þess sem við munum sýna dúxum þriðja 
bekkjar tilhlýðilegan sóma. 
 
3. bekkur: 
Í þriðja bekk gengu 296 nemendur til prófs. 255 nemendur hafa lokið prófi með fullnægjandi 
árangri, 14 féllu en 27 eiga prófum ólokið eða þurfa að endurtaka próf. Þetta er góð niðurstaða 
þannig að búast má við fjölgun í 4. bekk næsta vetur enda höfðu 308 nemendur verið teknir inn 
um vorið sem er mesti fjöldi innritaðra nemenda í sögu skólans. I. ágætiseinkunn fengu 14 
nemendur þriðja bekkjar að þessu sinni. Þetta er fjölmennur afreksmannahópur en slær þó ekki 
út afrek ykkar núverandi 4. bekkinga því í fyrra fengu 20 I. ágætiseinkunn. Það er við hæfi að 
lesa upp nöfn þeirra þriðjubekkinga, sem á lista þessum eru, og gefa þeim gott klapp ef þeir eru 
hér. I. ágætiseinkunn fengu þau: 
 
Sigurbjörg Ólafsdóttir 9,60 3-B 
Benedikt Thorarensen 9,50 3-K 
Heiðrún Björk Gísladóttir 9,40 3-K 
Aðalheiður Ósk Guðlaugsdóttir 9,40 3-D 
Hildur Björnsdóttir 9,40 3-K 
Kristján Hauksson 9,30 3-B 
Lilja Bjarnadóttir 9,30 3-D 
Sunna Dóra Einarsdóttir 9,30 3-D 
Saadia Auður Dhour 9,10 3-K 
Guðríður Lilla Sigurðardóttir 9,10 3-D 
Sigrún Erla Svansdóttir 9,00 3-D 
Sigrún Lína Sigurðardóttir 9,00 3-K 
Diljá Mist Einarsdóttir 9,00 3-F 
Birgir Ásgeirsson 9,00 3-K 

 
Ég bið dúx þriðja bekkjar, Sigurbjörgu Ólafsdóttur, að koma hingað upp og taka á móti 
verðlaunum skólans fyrir afrek sitt.  
 
4. bekkur: 
Alls gengu 259 nemendur undir verslunarpróf og þar af einn utanskóla. 219 hafa nú lokið 
prófum með fullnægjandi árangri og verða færðir upp í 5. bekk. Það er þremur nemendum fleira 
en á sama tíma í fyrra. 25 nemendur eiga eftir að ljúka prófum eða þurfa að endurtaka próf en 15 
hafa fallið. Samkvæmt þessu má búast við svipuðum fjölda í 5. bekk næsta vetur eins og verið 
hefur ef flestir þeirra sem enn eiga þess kost að endurtaka próf sín gera svo og ná 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 ef til vill ýmsar áhyggjur að steðjað. Ég 
vona að uppskeran nú sé í samræmi við vonir ykkar og væntingar, en hvort svo er kemur í ljós 
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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 
mála á þeim hátíðisdegi sem þið svo sannarlega gerðuð að menningarviðburði. Framkoma ykkar 
vakti slíka athygli að fjölmiðlar sáu ástæðu til að útvarpa því hve menningarleg framganga ykkar 
hafi verið. Skólastjóri hefur aldrei verið stoltari af nemendum sínum. Hafið þökk fyrir það. 
Skólastjóri hefur mikinn áhuga á að mega útskrifa ykkur öll sem stúdenta eftir tvö ár. Það megið 
þið gjarnan vita og skila til þeirra félaga ykkar, sem ekki eru hér nú, ásamt hvatningarorðum um 
að slást aftur í hópinn að loknum endurtektarprófum í haust. 
 
Ágætu nemendur! 
Tveggja vetra námsefni er nú að baki og að minnsta kosti jafnlangur námstími. Hingað komuð 
þið ung og kappsfull með lífsfjör og sjálfstraust þess sem sigraði grunnskólann með glæsibrag. 
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. 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 eigin 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 afleið-
ingum. 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. 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”. Rétt ákvörðun á réttum tíma er leyndardómurinn á bak 
við velgengni. 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. 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 
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. Þið völduð Verzlunarskólann 
vegna þess að gott próf þaðan tryggir góðan árangur í háskóla. 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 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. Að svo mæltu bið ég 
nemendur um að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. 
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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 bikurunum í haust þegar skóli byrjar og verða 
þeir þá varðveittir í sýningaskáp skólans þar sem allir geta séð þá. 

Verðlaun og viðurkenningar 
 
Heiðursverðlaun til dúx skólans 
Úr Waltersjóði, kr. 250.- fyrir hæstu aðaleinkunn á verslunarprófi auk kr. 10.000.- frá skólanum: 
 Edda Sif Sigurðardóttir  4-X   9,3 

Farandbikarar 
1. Stærðfræðibikar Steindórs J. Þórissonar og kr. 10.000 úr Minningarsjóði Jóns Sivertssen 

fyrir hæstu einkunn í ólesinni stærðfræði á stærðfræðibraut:  
 Hildur Knútsdóttir   4-K  9,5 

2. Vilhjálmsbikarinn fyrir afburðaárangur í íslensku: 
 Bjarni Steinar Gunnarsson 4-K   9,5 bæði í prófseinkunn og árseinkunn. 

Erna Sigmundsdóttir 4-K og Valgerður Halldórsdóttir 4-I  
voru einnig með 9,5 í prófseinkunn og við skulum klappa fyrir þeim. 

3. Bókfærslubikarinn fyrir bestan árangur á bókfærsluprófi: 
 Hilmar Þór Sigurjónsson  4-K, einkunn  10,0 
 Einnig með einkunnina 10,0 í bókfærslu var: 

 Rebekka Ólafsdóttir 4-E, gefum henni gott klapp. 

4. Málabikarinn fyrir afburðaárangur í erlendum málum: 
 Erna Sigmundsdóttir  4-K  9,5 
 Danska 9,5 Enska 9,0 Franska 10,0. 
 Bókaverðlaun fyrir afburðaárangur í erlendum málum: 
 Edda Sif Sigurðardóttur  4-X  9,5 
 Danska 9,5 Enska 9,5 Þýska 9,5. 

5. Vélritunarbikarinn hlýtur: 
Daníel Rúnarsson  4-H einkunn 10,0 með 85 orð á mínútu.  
Peningaverðlaun frá VR kr. 15.000.00 hlýtur: 
Vala Rún Gísladóttir  4-X einkunn 10,0 og 84 orð á mínútu.  
Milli þessara tveggja var vart hægt að greina. 

Aðrir með einkunnina 10,0: 
Áki Jónsson    4-U 
Valdís Guðrún Gregor   4-K 
Ófeigur Páll Vilhjálmsson  4-U 
Róbert Eric Farestveit   4-J 
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Ragnar Sigurðsson   4-U 
Matthildur Magnúsdóttir  4-D 
Inga Dóra Magnúsdóttir  4-U 
Sesselja G. Vilhjálmsdóttir  4-X 
Ingunn Sigurpálsdóttir  4-D 
Helgi Möller    4-U 
Kári Bertilsson   4-U 
Ragnar Björgvinsson   4-U 
Björg Magnúsdóttir   4-I 

Við skulum gefa þessu flinka fólki gott klapp. 

Peningaverðlaun úr Raungreinasjóði kr. 10.000. fyrir besta árangur í tölvufræðum (Word, Excel, 
Access): 
Níels Bjarnason   4-X 10,0 (nákvæml. 9,967857) 

Aðrir sem fengu 10 voru: 
Hildur Knútsdóttir   4-K 
Bjarni Ólafur Stefánsson  4-X 
Við skulum gefa þeim gott klapp. 

Bókaverðlaun frá Danska sendiráðinu fyrir góðan árangur í dönsku hljóta þær: 
Þórunn Freyja Gústafsdóttir  4-I 10,0 9.5 
Edda Sif Sigurðardóttir  4-X 9,5 9,5 

Bókaverðlaun Sögufélagsins hljóta: 
Hafsteinn Viðar Hafsteinsson  4-D 10,0 
Valgerður Halldórsdóttir  4-I 10,0 
Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunnir á verslunarprófi hljóta: 

Dúx:  Edda Sif Sigurðardóttir 4-X I. ág. 9,3 
Semidúx: Katrín Lilja Sigurðardóttir 4-K  
ásamt  Hilmari Þór Sigurjónssyni 4-K I. ág. 9,2 
4-5.  Stefanía Benónísdóttir  4-I  
  Nína Þrastardóttir  4-G I. ág. 9,1 
6-10.  Ingunn Sigurpálsdóttir 4-D  
  Rebekka Ólafsdóttir  4-E  
  Erna Sigmundsdóttir  4-K  
  Linda Björk Ólafsdóttir 4-G  
  Hildur Knútsdóttir  4-K I. ág. 9,0 

Virðulega verslunarfólk! 
Ég óska ykkur til hamingju með þann áfanga sem þið hafið náð og læt í ljós þá von að 
verslunarprófið 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. 
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Góðir 4. bekkingar! 
Velkomnir í 5. bekk. 
Ég óska ykkur gæfu og gengis í sumar og læt í ljós þá von að auður og farsæld megi fylgja 
ykkur í sumar um leið og ég þakka ykkur fyrir samveruna og samvinnuna á liðnum vetri. 
Hittumst heil að hausti í 5. bekk Verzlunarskóla Íslands. Kennurum og öðru starfsfólki þakka ég 
fyrir þeirra miklu og góðu störf í þágu nemenda og skóla.  
Verslunardeild Verzlunarskóla Íslands er slitið. 
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Stúdentspróf 
Alþjóðafræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 

I Krossar – Aðeins einn möguleiki er réttur. 
1. 10% Úr Mind your Manners 

a. Í Hollandi er: 
 atvinnuleysi næstum óþekkt vegna margra starfa í landbúnaði 
 lítið atvinnuleysi vegna margra starfa í tækniiðnaði 
 mikið atvinnuleysi vegna öflugs velferðarkerfis 
 mikið um atvinnu í Amsterdam en lítið úti á landi 

b. Dönsk fyrirtæki: 
 eru mjög háð ríkisafskiptum 
 eru mjög stór og að mestu í höndum hins opinbera 
 eru mörg en lítil  
 hafa í síauknum mæli verið einkavædd 

c. Frami í dönskum fyrirtækjum byggir helst á því að: 
 konur eru teknar fram yfir karla vegna jafnréttisreglna 
 lífaldri og starfsaldri starfsmanna 
 starfsmenn sem vilja komast á toppinn verða að vera úr góðum skólum 
 starfsmenn sýni dugnað og fagmennsku í starfi 

d. Í Portúgal:  
 er ESB-aðildin óvinsæl vegna þess að það heftir viðskipti við Afríku 
 fannst mönnum orðið mjög erfitt að eiga viðskipti við Afríku og Suður–Ameríku 
 hefur viðhorf til viðskipta við Evrópu breyst með inngöngu í ESB 
 varð erfiðara að selja áfengi til Bretlands eftir inngöngu í ESB 

e. Sænskir yfirmenn: 
 gefa mjög skýr og ákveðin fyrirmæli  
 telja að þeir einir eigi að ákveða innan fyrirtækisins 
 þurfa að hafa skýr svör við öllum spurningum frá starfsfólki sínu 
 ætlast til þess að starfsmenn sýni frumkvæði í starfi 

2. 5% Sameinuðu þjóðirnar 
a. Stofndagur Sameinuðu þjóðanna er: 

 1. nóvember 1944 
 14. október 1952 
 19. nóvember 1946 
 24. október 1945 

b. Á allsherjarþingi SÞ eiga sæti: 
 15 fulltrúar sem eru kosnir af öryggisráðinu 
 15 fulltrúar, þar af hafa fimm neitunarvald 
 46 fulltrúar og einungis einn frá hverju landi 
 fulltrúar allra aðildarríkjanna 

c. Hlutverk alþjóðadómstólsins er ekki að: 
 dæma í málum sem koma upp milli fyrirtækja aðildarlandanna 
 rétta í alþjóðlegum deilum á milli aðildarríkjanna 
 veita svör við lagalegum spurningum stofnana SÞ 
 vera helsti dómstóll Sameinuðu þjóðanna 
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d. Friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna: 
 geta blandað sér í málefni landa þar sem þeir búast við átökum 
 sjá til þess að kjarnorkuvopn séu ekki til í aðildarlöndum SÞ 
 sjá um að veita fræðslu til nýrra ríkja um hvað felst í lýðræðislegum kosningum 
 vinna að því að koma í veg fyrir útbreiðslu svæðisbundinna deilna 

e. Aðalritari Sameinuðu þjóðanna er: 
 Donald Rumsfeld 
 Kofi Annan 
 Nelson Mandela 
 Romano Prodi 

3. 10% Cross Cultural Business Behavior 
a. Við sölukynningu í Kína: 

 er gott að lýsa vöru sinni fjálglega 
 er nauðsynlegt að kynningin sé á kínversku 
 er vel undirbúin kynning mjög mikilvæg 
 getur borgað sig að segja álit sitt á vöru keppinautanna 

b. Í Frakklandi kemstu lengst í viðskiptum með því að: 
 byrja viðskiptakynninguna strax og nota mikinn orðaflaum 
 koma þér beint að efninu og tala af raunsæi 
 mótmæla viðsemjendum þínum ef þeir fara með rangt mál 
 sýna að þú sért vel heima í franskri sögu og menningu 

c. Í Bretlandi: 
 eru heimamenn oft svolítið seinir á fundi 
 getur maður snúið sér beint að viðskiptum 
 kynna allir, líka unga fólkið, sig með eftirnafni 
 skiptir miklu máli að „maður þekki mann” 

d. Í Rússlandi: 
 byrja fundir oft of seint en enda á tilsettum tíma 
 geturðu áætlað fleiri en einn fund á sama tíma á hóteli þínu 
 skiptir þolinmæði meira máli en stundvísi 
 þarftu ekki að búast við truflunum á fundum 

e. Í Eystrasaltslöndunum: 
 byrja fundir á tilsettum tíma og eru ekki truflaðir 
 er búist við að gestir séu stundvísir þótt heimamenn komi e.t.v. of seint 
 eru skriflegir samningar ekki nema blaðið tómt 
 tala menn hátt og mikið, en álitið er dónalegt að grípa fram í. 

II Spurningar og styttri verkefni 
4. 5% Íbúar Belgíu líta á sig fyrst og fremst sem Flæmingja eða Vallóna, í öðru lagi sem 

Evrópubúa og í þriðja lagi sem Belga. Rekið ástæður þessa. 
5. 5% Sameinuðu þjóðirnar, og þá sérstaklega öryggisráðið, hafa verið mikið í fréttum 

undanfarna mánuði. Fjallið stuttlega um markmið og tilgang öryggisráðsins út frá þeirri 
umræðu. 

6. 10% Þú og félagi þinn eruð að undirbúa viðskiptaferðir, bæði til Brasilíu og Rússlands. 
Ákveddu til hvors landsins þú ætlar að fara og nefndu fimm atriði sem þú þarft að hafa 
í huga fyrir ferðina. 
Er eitthvað sem þú þarft sérstaklega að varast þegar til samningaviðræðnanna kemur? 

7. 10% Abdulla Haman, viðskiptajöfur í Sádí-Arabíu var með áætlanir um að byggja 
risabyggingu í heimalandi sínu sem ætti að hýsa verslunarmiðstöð, skrifstofur og 
íbúðir. Kostnaður yrði meira en 1 billjón bandaríkjadala. Hans Erle, fyrrum 
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aðstoðarforstjóri hjá þýsku fyriræki sem framleiðir lyftur og rúllustiga, sá mikla 
sölumöguleika þegar hann heyrði um þessar fyrirætlanir. 
„Ég var í Sádí-Arabíu í öðrum erindum en bankaði upp á á skrifstofu Abdula nokkrum 
klukkutímum áður en ég átti að fljúga heim. Ég átti ekki pantað viðtal, en vildi nýta 
tímann sem ég hafði aflögu,” sagði Hans Erle og lýsir fundinum: „Ég varð að bíða í 
dágóðan tíma en var síðan vísað inn til Abdulla Haman. Ég hrósaði framsýni hans í 
viðskiptum og lýsti fyrir honum ágætum vörum okkar fyrirtækis. Sádí-arabíski 
viðskiptajöfurinn sýndi jákvæð viðbrögð og sagði að hann teldi að lyftur og rúllustigar 
okkar myndu áreiðanlega vera byggingu hans til góðs.” Hans Erle trúði varla eigin 
eyrum og varð enn meira undrandi þegar gestgjafi hans sendi eftir skál með vatni og 
byrjaði að þvo fætur sínar án þess að veita Hans meiri athygli. 
„Ég hafði augljóslega verið kvaddur. Hann virtist vera að undirbúa sig fyrir 
miðdegisbænastund sína. Ég hafði greinilega valið rangan tíma til viðræðnanna og ég 
sem hafði fært honum þessa dýrindis viskíflösku sem ég var með!” Í dag skilur Hans 
Erle vel hvers vegna honum mistókst að koma á samningum. Hver er þín skýring á 
því? 

III Ritgerðir 
Allir taki ritgerð A, síðan er val um tvö lönd í B. 
A. 20% Umboðsmaður ítalsks fyrirtækis sem flytur inn ullarvörur frá Íslandi hefur áhuga á að 

fá til sín ungan og efnilegan starfsmann til að aðstoða við að markaðssetja þessa vöru 
um alla Ítalíu. Þessi starfsmaður þarf að þekkja vel til ítalsks þjóðfélags og siða og 
hefða innan viðskiptaumhverfisins. 

Þér finnst þetta starf spennandi og vilt sýna fram á að þú værir vel hæf(ur) til starfsins, með því 
að fjalla um: 

Mismun á Norður- og Suður–Ítalíu Samskipti við Ítali í viðskiptunum 

Áhrif fjölskyldna á viðskiptalífið Stjórnunarhætti og fundi 

Fjármögnun fyrirtækja Annað sem þér finnst skipta máli 

Leiðir til að komast inn á ítalskan markað  

Notið upplýsingar bæði úr Mind your Manners og Cross Cultural Business Behavior. 

B 15% Ritgerð. 
Veldu annað hvort: Frakkland eða Bretland og fjallaðu um viðskiptaumhverfi þess lands.  

Alþjóðahagfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 
1. (20%) Gerið grein fyrir þróun alþjóðavæðingar undanfarin ár. Með hvaða hætti birtist 

hún og hvaða áhrif hefur hún haft fyrir iðnríkin annars vegar og þróunarríkin hins vegar? 

2. (15%) Gerið grein fyrir störfum og meginviðfangsefnum Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. 

3. (20%) Gerið grein fyrir gengisskráningarkerfum (fast-, fljótandi-), kostum þeirra og 
göllum, og hvernig seðlabankar verja gjaldmiðla sína. 
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4. (15%) Á vegum Alþjóða viðskiptastofnunarinnar (WTO) hafa farið fram 
samningaviðræður um viðskipti með landbúnaðarvörur.  
Gerið grein fyrir: Þeim vandamálum sem eru í framleiðslu og dreifingu landbúnaðarvara 
í heiminum. Þeim leiðum sem Bandaríkin annars vegar og Evrópusambandið hins vegar 
vilja fara við lausn vandans. 
Hverjar eru kröfur fátækustu ríkjanna? 

5. (15%) Á Austurlandi eru hafnar stærstu framkvæmdir sem íslenskt þjóðfélag hefur ráðist 
í til þessa. Jafnframt ákvað fráfarandi ríkisstjórn að auka ýmsar verklegar framkvæmdir 
til að draga úr atvinnuleysi sem er um 4%. 
Hver telur þú að áhrifin verði á íslenskt efnahagslíf? 
Hvaða tæki hefur Seðlabankinn til að bregðast við? 
Hver ættu viðbrögð hans að vera að þínu mati? 

6. (10%) Gengi íslensku krónunnar hefur styrkst undanfarin misseri. Hverjar eru helstu 
ástæðurnar og hverjar eru líklegar afleiðingar fyrir íslenskt efnahaglíf? 

7. (5%) 10. maí sl. úrskurðaði Kjaradómur að laun æðstu embættismanna þjóðarinnar 
skyldu hækka um allt að 20%. Hvaða áhrif hefði það á íslenskt efnahagslíf ef slík 
launahækkun yrði á almenna vinnumarkaðinum? Rökstyðjið svarið. 

Danska, 5. bekkur, máladeild 
II Dansk samfunds- og litteraturhistorie (15%) 
Sæt kryds ved de rigtige (R), forkerte (F) eller Ved ikke påstande efter hvad der passer med det 
I har læst og hørt om i vinter. Der er fradrag for forkert kryds. 
 R F Ved 
 Ikke 

1.  Den kolde krig opstod på grund af øst- og vestblokkens vidt forskellige politiske 
holdninger  

   

2. Den kolde krig opstod p.g.a. ændrede vejrforhold under anden verdenskrig     

3.  Ungdomsoprøret startede blandt franske studenter     

4.  68-generationens ideologi var bl.a. en reaktion mod kapitalisme og krig    

5.  68-generationens ideologi lagde vægt på materielle goder og kernefamilien    

6.  Den typiske dansker ændrede sig fra at være den sure krisedansker i 60erne til en 
glad 80er dansker 

   

7.  Kartoffelkuren var en konsekvens af den internationale oliekrise der opstod i 
70erne 

   

8.  Med ungdomsoprøret kom der for alvor gang i ligestillingskampen     

9.  Hippiekulturen var en reaktion mod ungdomsoprøret    

10.  Hippiegenerationen prøvede forskellige former for bofællesskaber og nye 
familiemønstre 

   

11.  Fred, kærlighed og solidaritet var 68-generationens kodeord    

12.  Socialiseringen gik ud på at staten overtog største delen af folks ansvar for sine 
omgivelser 

   

13.  Medie- og informationsbølgen har befriet folk fra at tage stilling til tingene bl.a. 
samfundsmæssige sager 

   

14.  Modernismen lægger især vægt på sproget, symbolikken og det irrationale    
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15.  60ernes modernistiske værker bestod hovedsagelig af underholdnings- og 
masselitteratur 

   

16.  Ny-realismen gik ud på at beskrive virkeligheden ud fra en kritisk synsvinkel    

17.  Indenfor realismen fandtes bl.a. dokumentariske, sociale og psykologiske præg    

18.  Der er sjældent sammenhæng mellem den samfundsmæssige udvikling og de 
holdninger og former der eksisterer i litteraturen 

   

19. Systemdigtningen lægger større vægt på indholdet end selve sproget    

20.  Systemdigtningen og skriftlitteraturen var en eksperimenterende litteraturform    

21.  Arbejderlitteraturen var en modernistisk litteraturretning    

22.  Arbejderlitteraturen skildrer bl.a. arbejderklassens elendige vilkår    

23.  Kvindelitteraturen handler gerne om ændrede kønsroller i familien og på 
arbejdsmarkedet 

   

24.  I miljødigtningen lægges der størst vægt på de mandlige værdier, s.s. den 
teknologiske udvikling og økonomiske fremskridt 

   

25.  I miljødigtningen kritisere man gerne al form for overgreb mod naturen     

26.  Bekendelseslitteraturen var en modernistisk retning der aldrig rigtig slog igennem    

27.  Psykologisk realisme beskriver gerne menneskets tomhedsfølelse i det moderne 
samfund 

   

28.  Knækprosaen lægger størst vægt på formen og synes indholdet er mindre 
væsentligt 

   

29.  Hanne Vibeke Holst, Bjarne Reuter og Bo Green Jensen er kendte for deres 
ungdomsromaner 

   

30.  De unge 80er forfattere skrev hovedsagelig om truslerne om verdens ødelæggelse 
og undergang 

   

 

Skriv på dansk om følgende emner. 
III. Kønsroller (20%)  
Giv en god oversigt over hvordan folks ideer om kønsroller har udviklet og ændret sig i tidens 
løb og nævn nogle af de personer der har sat deres præg på den udvikling.  

IV. Temaer (20%) 
Vælg to af fire følgende opgaver og gør godt rede for emnet. 
1. Danske byer 

Giv en grundig beskrivelse af den by i Danmark som du præsenterede for klassen i vinter.  

2. En berømthed / En person jeg beundrer   
Giv en god karakterbeskrivelse af en kendt person eller en person du beundrer og det 
han/hun har udført i livet, ifølge din præsentation i klassen. 

3. Dansk kunst og design  
Gør godt og grundigt rede for den danske kunstner/designer og hans/hendes værker som du 
har præsenteret for klassen i løbet af skoleåret 

4.  Sprog, videreuddannelse og arbejdsmarkedet 
Gør rede for de muligheder sproglige studenter har på arbejdsmarkedet og for at få en 
videreuddannelse. 
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V. Noveller (10%)  
Værtshusfolk (5%) 
“.... menneskene i værtshuset ... begyndte at skraldgrine. Det var en umiddelbar og barnagtig og 
smittende latter. Og så gik det op for ham. Det hele havde blot været en kæmpemæssig, brutal 
spøg.” 

a. Hvad slags historie er Værtshusfolk? 
b. Hvad gik den brutale spøg ud på? 
c. Hvad skete der med fortælleren? 

Sønnen (5%) 
a. Hvordan er sønnen blevet opdraget og hvordan er han som menneske? 
b. Hvad går morens indre konflikt ud på? 

VI. Film: Bænken og Mifunes sidste sang (15%) 
a. Bænken (10%) 
Gør rede for filmen ud fra følgende punkter. 

handlingsforløbet  
hovedpersonerne – deres indbyrdes forhold 
tid, sted og miljø  
filmens budskab 

b. Hvad synes du disse to film har tilfælles? (5%) 
Din mening om de to film 

Eðlisfræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. Gerið grein fyrir fyrsta lögmáli Newtons. Hvað nefnist þetta lögmál öðru nafni? Tilgreinið 

a.m.k. tvö dæmi úr daglega lífinu þar sem áhrif þessa lögmáls koma skýrt fram. 

2. Tveir kubbar eru festir saman með massalausu bandi sem 
liggur yfir massalausa og núningslausa trissu eins og myndin 
sýnir. Kubbarnir hreyfast með jöfnum hraða. Finnið 
núningsstuðulinn milli skáflatarins og kubbsins sem rennur 
eftir honum. Svar: ________________ 

3. Hver yrði hröðun hlutanna í dæmi 2 ef skáflöturinn væri núningslaus, en trissuhjólið hefði 
massann 1,2 kg og radíusinn 8 cm? Hverfitregða sívalnings er ½MR2.  
Svar: ______________ 

4.  Virkjun framleiðir 200 MW af raforku, sem flutt er til byggða með 50 kV háspennulínu, alls 
40 km leið. Háspennulínan er gerð úr koparvír sem hefur þversniðsflatarmálið 0,8 cm2. 
Eðlisviðnám kopars er 1,7 × 10-8 Ωm. Reiknið viðnámið í leiðslunni og orkutapið á leiðinni. 

5. 115Cd er β––geislavirk samsæta kadmíns með helmingunartímann 53,46 klst. Hvaða samsæta 
verður til þegar 115Cd hrörnar, og hversu mikið er eftir af 8 mg þess eftir 10 daga? 
[Sætistölur nokkurra efna eru eftirfarandi: Ag = 47, Cd = 48, In = 59]. 

6. Skoðið rásina á myndinni. Spennu-
gjafinn hefur íspennu 10,0 V og innra 
viðnám 0,2 Ω. Straumurinn í 1Ω 
viðnáminu er 1,0 A niður eftir blaðinu. 
Reiknið stærð óþekkta viðnámsins R. 
Svar: _____ 

 

3kg 
4kg 

35˚ 

 2Ω 

1Ω 

R 

10V 
0,2Ω 3Ω 
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7. Sparkað er í bolta sem hvílir á jafnsléttu þannig að hann fær óþekktan upphafshraða í stefnu 
33° yfir láréttu. Eftir 2,0 sekúndur er hann í 5,0 m hæð á niðurleið. 
a) Setjið fram (án útleiðslu) jöfnu sem lýsir hæð boltans sem falli af tíma og reiknið 

upphafshraðann. 
b) Hve langt frá upphafsstað lendir boltinn? Svar: _____ 

8. Gervihnöttur nokkur vegur 180 kg og hvílir á yfirborði Jarðar við miðbaug. Nú skal koma 
honum á hringlaga braut um Jörðu í 420 km hæð. 
a) Hver verður hraði gervihnattarins og hve lengi er hann að fara einn hring um Jörðu í 

þessari hæð? Hraði: _____Umferðartími: ______ 
b) Hver verður aukningin í orku gervihnattarins? Svar: _____ 

9. Almennt er unnt að rita kraft sem tímaafleiðu skriðþungans, F = dp/dt. Sýnið að, ef massinn 
helst óbreyttur, þá megi rita F = ma. 

10. Jón (m = 75 kg) og Gunna (m = 60 kg) eru á alhálu svelli. Jón hreyfist í norður á 2,0 m/s 
hraða en Gunna í vestur á 3,0 m/s hraða. Nú rekast þau saman. Reiknið hraða þeirra strax 
eftir áreksturinn ef þau hreyfast sem einn hlutur. 

11. Ljósgeisli fellur á þrístrending úr gleri eins og myndin sýnir. Reiknið leið ljósgeislans 
gegnum glerið. Brotstuðull glers er ngler = 1,52. 

 

30˚ 

 
 
12. Þegar 0,42 kg lóð er hengt í gorm teygist hann um 21 cm. Lóðið er síðan togað 12 cm niður 

fyrir hina nýju jafnvægisstöðu og sleppt klukkan t = 0. 
a) Reiknið sveiflutíma lóðsins og ritið jöfnu sem lýsir lóðréttri staðsetningu þess sem falli 

af tíma, y = y(t) (ákvarðið alla stuðla jöfnunnar). Sveiflutími: _____  
Jafna: ________ 

b) Hver verður hraði lóðsins þegar það fer gegnum jafnvægisstöðuna? Svar: ______ 

13. Allir vita að segulkraftur verkar á vír sem flytur straum í segulsviði. Hins vegar verkar 
einnig segulkraftur milli tveggja víra sem báðir flytja straum, án þess að um ytra segulsvið 
sé að ræða. Skýrið í stuttu máli hvernig þetta gerist, og reiknið síðan segulkraftinn sem 
verkar milli tveggja víra sem liggja samsíða og flytja 8,0 A straum í sömu stefnu, en milli 
þeirra eru 12 cm. Hvað er unnt að segja um stefnu kraftsins? 

14. Hugsum okkur að ferningslaga spóla með hliðarlengdir 10,0 cm sé upphaflega lóðrétt í 
segulsviði sem stefnir niður. Sú hlið spólunnar sem snýr niður er föst, en spólan getur þó 
snúist um (ás sem liggur gegnum) þá hlið, þ.e. fallið niður án þess að renna til. 
a) Hver er stefna straumsins í spólunni þegar hún er að falla úr lóðréttri stöðu, ef horft er 

ofan á spóluna? Svar: _____ 
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b) Reiknið hornhraða spólunnar þegar hún hefur fallið um 45° og ákvarðið spanspennuna 

ef styrkur ytra segulsviðs er 0,35 T. Hverfitregða stangar um enda er I = ML2/3 og við 
gerum ráð fyrir að spólan sé gerð úr mjög mjóum vírum. Svar: _____ 

 

45˚ 

 

15. Skammlíf öreind lifir aðeins í 5 ns (að meðaltali) áður en hún hrörnar. Nú er slíkri eind 
komið í hraðann 0,9998 c. 
a) Hversu lengi lifir hún (að jafnaði) á þessum hraða, mælt í viðmiðunarkerfi sem ögnin 

hreyfist í? Svar: _____ 
b) Hver er hreyfiorka hennar í eV ef massi hennar er 1520 MeV/c2 þegar hún er kyrr? Svar: 

____ 

Efnafræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. (15%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 

a) Þrípunktur (triple point) 
b) Mótseglandi (diamagnetic) 
c) Jónunarorka (ionization energy) 
d) Ensím (enzymes) 
e) Íspenna (electromotive force, emf) 

2. (30%) Krossaspurningar 
a) Heildarfjöldi nifteinda í kjarna samsætunnar 235U er? 

 92 
 143 
 146 
 235 
 238 

b) Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? 
 Formúlan fyrir baríumoxíð er BaO 
 Formúlan fyrir vetnissúlfíð er HS 
 Formúlan fyrir silfurnítrat er Ag2NO3 
 Formúlan fyrir kalsíumfosfat er Ca(PO4)2 
 Formúlan fyrir ammóníumkarbónat er (NH4)3(CO3)2 
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c) Hvert eftirfarandi frumefna hefur flestar óparaðar rafeindir í grunnástandi 
(ground state)? 

 K 
 Ti 
 Fe 
 Ni 
 As 

d) Fjöldi sigmatengja (σ-tengja) og pítengja (π-tengja) í sameindinni 
tetracyanoethylene? 

 
 4 σ-tengi og 5 π-tengi 
 4 σ-tengi og 14 π-tengi 
 9 σ-tengi og 4 π-tengi 
 9 σ-tengi og 5 π-tengi 
 9 σ-tengi og 9 π-tengi 

e) Í hvaða efnasambandi hefur köfnunarefni (N) oxunartöluna +5? 
 N2 
 NH+

4 
 Mg3N2 
 NO-

3 
 N2O 

f) Hvert eftirfarandi efna getur myndað þrítengi? 
 O 
 I 
 S 
 C 
 F 

g) Kvarts (quarts) kristall (SiO2(s)) er? 
 Jóna kristall (Ionic crystal) 
 Málm kristall (Metallic crystal) 
 Samgildistengis kristall (Covalent crystal) 
 Sameinda kristall (Molecular crystal) 
 Egils kristall (Egils crystal) 

h) Hver er hámarksfjöldi rafeinda í atómi sem getur haft eftirfarandi 
skammtatölur (quantum numbers) n = 4, ml = 1 og ms = -1/2? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 6 
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i) Rafeindaskipan gallíums (Ga) í grunnástandi (ground state) er? 
 [Ar]3s23d10 3p1  
 [Ar] 4s23d10 3p1 
 [Ar] 4s24d10 3p1 
 [Ar] 4s23d10 4p1 
 [Ar] 4s24d10 4p1 

j) Svigrúmablöndun kolefnisatómsins sem er tengt súrefnisatóminu í acetoni 
(CH3COCH3)er? 

 sp 
 sp2 
 sp3 
 sp3d 
 sp3d2 

k) Þegar bútangas brennur í súrefni þá myndast vatn og koldíoxíð. Hvað 
myndast mörg grömm af vatni þegar 5,0 g af bútangasi brenna í 
súrefni? 

 1,6 g 
 6,4 g 
 7,8 g 
 9,8 g 
 11,6 g 

l) Fjöldi kúlna (spheres) sem rúmast í bcc einingasellu (unit cell) er 
(Gerið ráð fyrir að kúlurnar séu jafn stórar og þær geta aðeins verið 
staðsettar í lattice punktum)? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

m) Hvert er pOH 0,30 M HCOONa (Ka fyrir HCOOH er 1,7·10-4): 
 2,1 
 3,8 
 4,3 
 5,4 
 10,2 

n) Gefið er að efnajafnvægið A + B  C er útvermið (exothermic). Hvaða 
fullyrðing er röng? 

 Hraði efnahvarfsins er meiri til hægri ef efnahvata er bætt út í 
 Ef hitastigið er aukið þá leitar jafnvægið til hægri 
 Ef A er bætt út í þá leitar jafnvægið til hægri 
 Ef C er bætt út í þá leitar jafnvægið til vinstri 
 Hraði efnahvarfsins er meiri til vinstri ef efnahvata er bætt út í 
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o) Hver eftirfarandi efna eru ísóelektrónísk (isoelectronic)? 
 O2- og S2- 
 Li+ og O2- 
 F- og Cl- 
 Na+ og F- 
 O2- og Br- 

p) Hvert eftirfarandi atóma hefur stærstan radíus (atomic radii)? 
 B 
 O 
 Al 
 P 
 Ar 

q) Efni með almennu formúluna R-COO-R’ er: 
 Alkóhól 
 Aldehýð  
 Ether 
 Ester 
 Ketón 

r) Hversu miklu vatni þarftu að bæta út í 505 ml af 0,125M HCl lausn 
til þess að hún verði 0,100 M HCl lausn? 

 105 ml 
 126 ml 
 404 ml 
 495 ml 
 631 ml 

s) Hvaða fullyrðing er röng? 
 Radíus Na+ jónar er minni en Na atóms 
 Natríum er meðal algengustu frumefna jarðskorpunnar 
 Natríum hvarfast greiðlega við vatn 
 Natríum er alkalímálmur 
 Natríum er slæmur rafleiðari 

t) E fyrir selluna hér fyrir neðan er? 

 1,03 V 
 1,06 V 
 1,10 V 
 1,14 V 
 1,17 V 

3. (5%) 
0,10 mólum af kopar(II)súlfat (CuSO4) er bætt út í einn lítra af 1,40 M amóníaks (NH3) 
lausn. Hver er styrkur Cu2+ jóna í lausninni við jafnvægi, Kf fyrir Cu(NH3)4

2+ er 5·1013? 

4. (7,5%) 
Blanda af 0,700 mólum af H2 gasi, 0,700 mólum af I2 gasi og 0,400 mólum af HI gasi var 
komið fyrir í 1,00 L íláti við 430°C. Finnið styrkinn á H2, I2 og HI við jafnvægi. Við 430° er 
jafnvægisfastinn 54,3 fyrir hvarfið H2(g) + I2(g)  2HI(g)   (Kc  = 54,3 við 430°C). 

)()85,1()10,0()( 22 sCuMCuMZnsZn ++
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5. (5%) 
Gufuþrýstingur (Vapor pressure) bensens (C6H6) er 40,1 mmHg við 7,1°C hver er 
gufuþrýstingur bensens við 70,0°C (∆Hvap  fyrir bensen er 31,0 kJ/mol). 

6. (5%) 
Fyrsta stigs hraðafastinn fyrir hvarfið CH3Cl + H2O  CH3OH + HCl er 3,32·10-10s-1 við 
25°C. Hver er hraðafastinn við 42°C, ef virkjunarorkan er 116 kJ/mól? 

7. (7,5%) 
a) Hver er bygging XeF4? Teiknið mynd sem sýnir bygginguna (VSEPR). 
b) Teiknið þrjár resonance myndir og sýnið formlegar hleðslur (formal charge) atómanna 

NO3
- (nitrate). Grunnbyggingin er: 

 O  
O N O 

8. (5%) 
Hvernig væri hægt að búa til einn lítra af stuðpúðalausn (buffer) með pH ≈ 7,50. Hráefnið 
sem þú hefur er H3PO4, NaH2PO4 og Na2HPO4  

H3PO4(aq)  H+
(aq) + H2PO4

-
(aq) Ka1 = 7,5·10-3 

H2PO4
-
(aq)  H+

(aq) + HPO4
2-

(aq) Ka2 = 6,2·10-8 

HPO4
2-

(aq)  H+
(aq) + PO4

3-
(aq) Ka3 = 4,8·10-13 

9. (10%) 
i) Fjallið um megingerðir og einkenni kolvetna (hydrocarbons). 
ii) Hvað heita þessi efni? 

    

Sýnið byggingarformúlur þessara efna: 

n-pentan trans-2-búten metansýra (formic acid) 

10. (10%) 
Fjallið um vatn (sem leysi, svigrúmablöndun (hybridization), bygging skv. VSEPR, tengi 
innan sameindar, tengi milli sameinda, kristalbygging, fasalínurit (phase diagram) (hvernig 
er það frábrugðið fasalínuritum nær allra annarra efna): 

Efna- og eðlisfræði, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
1. (40%) Krossaspurningar. Aðeins eitt svart er rétt. 

1. Hver eftirtalinna mælistærða er ekki grunnstærð í SI-kerfinu: 
 Lengd 
 Massi 
 Hröðun 
 Tími 
 Ljósstyrkur 
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2. Ef eðlismassi kvikasilfurs er 13,5 g/cm3, þá er massi 150 cm3 af kvikasilfri: 
 0,09 g 
 2025 g 
 203 g 
 900 kg 
 1111 g 

3. Við upphaf 19. aldar setti enskur vísindamaður fram kenningu sína um atómið. Hér er átt 
við: 

 Joseph Priestley 
 John Dalton 
 Michael Faraday 
 Benjamin Franklin 
 James Watt 

4. Þýsk-svissneski læknirinn Theóphrastus Bombastus Von Hohenheim (betur þekktur 
undir nafninu Paracelsus) (1493-1541) hélt því fram að: 

 hægt væri að breyta blýi í úraníum 
 hlutverk alkemistans væri að lækna hina sjúku 
 sérhvert frumefni hefði eigin atómgerð 
 allt efni væri gert með samsetningu náttúrufrumefnanna fimm 
 tómið væri óendanlegt rúm er innihéldi óendanlegan fjölda atóma er byggði upp 

verundina 

5. Rétta formúlan fyrir efni sem myndast úr karbónati og vetni er: 
 H2CO3 
 HCO3 
 H3CO3 
 H(CO3)2 
 H3(CO3)2 

6. Hvert eftirtalinna efna er jónefni (salt): 
 KI 
 SO2 
 HCl 
 N2O 
 H2SO4 

7. Hvert eftirtalinna frumefna telst til málmleysingja: 
 Nikkel (Ni) 
 Scandíum (Sc) 
 Cesium (Cn) 
 Nitur (N) 
 Kvikasilfur (Hg) 

8. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
 Massi hlutar er alls staðar sá sami, hvort sem við erum á jörðinni eða einhverri annarri 

plánetu 
 Hröðun hlutar er í öfugu hlutfalli við massa hlutarins og í réttu hlutfalli við 

kraftinn sem verkar á hann 
 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 
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9. Bíll ekur með hraðanum 30 m/s og hægir jafnt og þétt á sér þar til hann stöðvast á 15 
sek. Hver er hröðun bílsins þegar hann er að stöðvast? 

 2 m/s2 
 -2 m/s2 
 0,5 m/s2 
 -0,5 m/s2 
 - 4 m/s2 

10. Afl segir til um: 
 þann kraft sem hvíluflötur þrýstir með hornrétt á viðkomandi hlut 
 heildarsummu skriðorku og stöðuorku hlutar 
 vinnu á tímaeiningu    
 vinnu þyngdarsviðsins við færslu massa úr tiltekinni hæð 
 margfeldi af stöðuorku og krafti 

11. Hve mörg W er myndbandstæki, ef 4 klst. notkun kostar 1,50 kr. og kWh kostar 7,30 kr? 
 19,41 W 
 51,37 W 
 800,07 W 
 43,82 W 
 5,17 W 

12. Varmi flyst til í efni sem hreyfiorka, frá sameind til sameindar við árekstur á milli þeirra. 
Hér er átt við: 

 Rafsegulgeislun 
 Örbylgjur 
 Röntgengeisla 
 Varmastreymi 
 Varmaleiðni 

13. Hver eftirtalinna fullyrðinga er röng: 
 Að jafnaði er hitaveituvatn laust við súrefni þegar það kemur upp úr borholum 
 Við flutning raforku til notenda er flutningsspennan höfð sem lægst til að hafa 

strauminn sem mestan 
 Orka hveravatns er reiknuð í kílówattstundum. Samkvæmt staðli er miðað við að 

sérhvert tonn af heitu vatni til húshitunar gefi orku sem svarar til 50 gráðu hitalækkunar 
á vatninu 

 Jöklar á Íslandi hafa hopað síðustu áratugi  
 Varmi er orka sem flyst milli staða vegna hitamismunar og hefur eininguna J  

14. Þegar sýra er í vatnslausn bindast vetnisjónirnar frá sýrunni við vatnssameindirnar og 
mynda: 

 Hýdroxíðjón, OH- 
 Hýdróníumjón, H3O+ 
 Vetnisperoxíð, H2O2 
 Jónaefni, t.d. NaCl 
 Basa, t.d. NaOH 
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15. Efni þetta, sem m.a. er að finna í reyk frá skógarbruna og myndast við ófullkominn 
bruna, binst u.þ.b. 200 sinnum betur við blóðrauða (hemoglóbín) blóðsins en súrefni og 
kemur þannig í veg fyrir súrefnisupptöku blóðsins. Hér er átt við: 

 CO2 
 CO 
 NO2 
 CH4 
 SF6 

16. Alkanar eru: 
 Kolvetni sem hafa eingöngu eintengi 
 Kolvetni sem hafa tvítengi 
 Kolvetni sem hafa þrítengi 
 Kolvetni sem hafa fjórtengi 
 Ómettuð kolvetni 

17. Í rafhlöðum og efnarafölum berast rafeindir: 
 frá anóðum til katóða 
 frá katóðum til anóða 
 til skiptis frá anóðum til katóða og frá katóðum til anóða 
 með raflausn á milli skautanna 

18. Eftirfarandi kjarnahvarf  á sér stað við samruna vetnis: 
 orkanHeHH ++→+ 1
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2
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1
1  
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0
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 orkanHeHH ++→+ 1
0

3
2

2
1

2
1  

 orkanHeHH ++→+ 1
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0

5
2

3
1

3
1  

19. Geymsla vetnis er eitt helsta vandamálið við notkun þess sem eldsneytis. Núna finnst 
mönnum álitlegast að geyma vetnið bundið í metanóli samkvæmt efnahvarfinu: 

 4H2(g) + CO2(g)   2H2O(g) + CH4(g) 
 CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(l)  
 7H2(g) + 2CO2(g)  4H2O(g) + C2H6(g) 
 C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)  
 2BaOH(aq) + H2(g)  Ba(s) + 2H2O(l) 

20. Geislar þessir, sem eiga uppruna sinn í sólinni, hafa skaðleg áhrif á heilsu okkar. Þeir 
hafa ekki næga orku til að smjúga langt undir húðina en þeir hafa áhrif á háræðanet 
húðarinnar, teygjanleika hennar og geta valdið húðkrabbameini, auk annarra kvilla. Hér 
er átt við: 

 Gammageisla 
 Röntgengeisla 
 Útfjólublátt ljós 
 Innrautt ljós 
 Örbylgjur 
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2. (20%)  Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
a. Markverðir stafir____ 
b. Massatala____ 
c. 2. lögmál Newtons (kraftalögmálið)___ 
d. Eðlisvarmi___ 
e. Loftþrýstingur___ 
f. Sólhlöður___ 

3. (5%) Kalsíumkarbíð, CaC2, er framleitt með því að hita kalsíumoxíð og kol í þar til 
gerðum ofni: 

CaO(s)+3C(s)  CaC2(s)  +CO(g) 
Hve mikið af C(s) þarf til að framleiða 5000 g af hreinu CaC2(s)? Gefið svarið bæði í a) 
mólum og b) g. 

Svar: a) ___________ mól af C(s) b) ___________ g af C(s) 

4. (5%) 
a. Hlut er kastað beint upp í loftið með hraðanum 18 m/s. Hver er hraði hans eftir 2,0 s? 
b. Byrjunarhraði hlutar er 3 m/s og hröðun hans er 1,5 m/s2. Hve langt fer hann á 35 s? 

5. (5%) Stillið eftirfarandi efnajöfnur: 
NH4NO3 N2O+H2O 
C3H5OH+O2 CO2+H2O 
HBr+Na2O NaBr+H2O 
Zn+HCl ZnCl2+H2 

6. (7,5%) Fjallið um skipan rafeinda (e-) á hvolfum (brautum) umhverfis kjarnann í 
atómum.  

7. (7,5%) Fjallið um gróðurhúsaáhrif og helstu gróðurhúsalofttegundir  
(nægir að fjalla um þrjár). 

8. (5%) Fjallið um kjarnaklofnun í kjarnorkuverum sem notuð er til rafmagnsframleiðslu. 

9. (5%) Fjallið um fasaskipti (ástandsbreytingar). Notið t.d. fasaskipti vatns sem dæmi. 

Efna- og eðlisfræði, 5. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeild 
1. (40%) Krossaspurningar. Aðeins eitt svar er rétt. 
1. Hver eftirtalinna mælistærða er ekki grunnstærð í SI-kerfinu: 

 Lengd 
 Massi 
 Hröðun 
 Tími 
 Ljósstyrkur 

2. Ef eðlismassi kvikasilfurs er 13,5 g/cm3, þá er massi 150 cm3 af kvikasilfri: 
 0,09 g 
 2025 g 
 203 g 
 900 kg 
 1111 g 
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3. Við upphaf 19. aldar setti enskur vísindamaður fram kenningu sína um atómið. Hér er átt 
við: 

 Joseph Priestley 
 John Dalton 
 Michael Faraday 
 Benjamin Franklin 
 James Watt 

4. Þýsk-svissneski læknirinn Theóphrastus Bombastus Von Hohenheim (betur þekktur 
undir nafninu Paracelsus) (1493-1541) hélt því fram að: 

 hægt væri að breyta blýi í úraníum 
 hlutverk alkemistans væri að lækna hina sjúku 
 sérhvert frumefni hefði eigin atómgerð 
 allt efni væri gert með samsetningu náttúrufrumefnanna fimm 
 tómið væri óendanlegt rúm er innihéldi óendanlegan fjölda atóma er byggði upp 

verundina 

5. Rétta formúlan fyrir efni sem myndast úr karbónati og vetni er: 
 H2CO3 
 HCO3 
 H3CO3 
 H(CO3)2 
 H3(CO3)2 

6. Hvert eftirtalinna efna er jónefni (salt): 
 KI 
 SO2 
 HCl 
 N2O 
 H2SO4 

7. Hvert eftirtalinna frumefna telst til málmleysingja: 
 Nikkel (Ni) 
 Scandíum (Sc) 
 Cesium (Cn) 
 Nitur (N) 
 Kvikasilfur (Hg) 

8. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
 Massi hlutar er alls staðar sá sami, hvort sem við erum á jörðinni eða einhverri annarri 

plánetu 
 Hröðun hlutar er í öfugu hlutfalli við massa hlutarins og í réttu hlutfalli við kraftinn sem 

verkar á hann 
 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 



 

128 

9. Bíll ekur með hraðanum 30 m/s og hægir jafnt og þétt á sér þar til hann stöðvast á 15 
sek. Hver er hröðun bílsins þegar hann er að stöðvast? 

 2 m/s2 
 -2 m/s2 
 0,5 m/s2 
 -0,5 m/s2 
 -4 m/s2 

10. Afl segir til um: 
 þann kraft sem hvíluflötur þrýstir með hornrétt á viðkomandi hlut 
 heildarsummu skriðorku og stöðuorku hlutar 
 vinnu á tímaeiningu    
 vinnu þyngdarsviðsins við færslu massa úr tiltekinni hæð 
 margfeldi af stöðuorku og krafti 

11. Hve mörg W er myndbandstæki, ef 4 klst notkun kostar 1,50 kr. og kWh kostar 7,30 kr? 
 19,41 W 
 51,37 W 
 800,07 W 
 43,82 W 
 5,17 W 

12. Varmi flyst til í efni sem hreyfiorka, frá sameind til sameindar við árekstur á milli þeirra. 
Hér er átt við: 

 Rafsegulgeislun 
 Örbylgjur 
 Röntgengeisla 
 Varmastreymi 
 Varmaleiðni 

13. Hver eftirtalinna fullyrðinga er röng: 
 Að jafnaði er hitaveituvatn laust við súrefni þegar það kemur upp úr borholum 
 Við flutning raforku til notenda er flutningsspennan höfð sem lægst til að hafa 

strauminn sem mestan 
 Orka hveravatns er reiknuð í kílówattstundum. Samkvæmt staðli er miðað við að 

sérhvert tonn af heitu vatni til húshitunar gefi orku sem svarar til 50 gráðu hitalækkunar 
á vatninu 

 Jöklar á Íslandi hafa hopað síðustu áratugi  
 Varmi er orka sem flyst milli staða vegna hitamismunar og hefur eininguna J  

14. Þegar sýra er í vatnslausn bindast vetnisjónirnar frá sýrunni við vatnssameindirnar og 
mynda: 

 Hýdroxíðjón, OH- 
 Hýdróníumjón, H3O+ 
 Vetnisperoxíð, H2O2 
 Jónaefni, t.d. NaCl 
 Basa, t.d. NaOH 
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15. Efni þetta, sem m.a. er að finna í reyk frá skógarbruna og myndast við ófullkominn 
bruna, binst u.þ.b. 200 sinnum betur við blóðrauða (hemoglóbín) blóðsins en súrefni og 
kemur þannig í veg fyrir súrefnisupptöku blóðsins. Hér er átt við: 

 CO2 
 CO 
 NO2 
 CH4 
 SF6 

16. Alkanar eru: 
 Kolvetni sem hafa eingöngu eintengi 
 Kolvetni sem hafa tvítengi 
 Kolvetni sem hafa þrítengi 
 Kolvetni sem hafa fjórtengi 
 Ómettuð kolvetni 

17. Í rafhlöðum og efnarafölum berast rafeindir: 
 frá anóðum til katóða 
 frá katóðum til anóða 
 til skiptis frá anóðum til katóða og frá katóðum til anóða 
 með raflausn á milli skautanna 

18. Eftirfarandi kjarnahvarf  á sér stað við samruna vetnis: 
 orkanHeHH ++→+ 1
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19. Geymsla vetnis er eitt helsta vandamálið við notkun þess sem eldsneytis. Núna finnst 
mönnum álitlegast að geyma vetnið bundið í metanóli samkvæmt efnahvarfinu: 

 4H2(g)+CO2(g) 2H2O(g)+CH4(g) 
 CO(g)+2H2(g) CH3OH(l) 
 7H2(g)+2CO2(g) 4H2O(g)+C2H6(g) 
 C2H4(g)+H2(g)  C2H6(g)   
 2BaOH(aq)+H2(g) Ba(s)+2H2O(l) 

20. Geislar þessir, sem eiga uppruna sinn í sólinni, hafa skaðleg áhrif á heilsu okkar. Þeir 
hafa ekki næga orku til að smjúga langt undir húðina en þeir hafa áhrif á háræðanet 
húðarinnar, teygjanleika hennar og geta valdið húðkrabbameini auk annarra kvilla. Hér 
er átt við: 

 Gammageisla 
 Röntgengeisla 
 Útfjólublátt ljós 
 Innrautt ljós 
 Örbylgjur 
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2. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli 
a. Markverðir stafir 
b. Massatala 
c. 2. lögmál Newtons (kraftalögmálið) 
d. Eðlisvarmi 
e.Loftþrýstingur 
f. Sólhlöður 

3. (5%) Kalsíumkarbíð, CaC2, er framleitt með því að hita kalsíumoxíð og kol í þar til 
gerðum ofni: 

CaO(s)+3C(s) CaC2(s) +CO(g) 
Hve mikið af C(s) þarf til að framleiða 5000 g af hreinu CaC2(s)? Gefið svarið 
bæði í a) mólum og b) g. 
 Svar: a) _____mól af C(s)b)__________ g af C(s) 

4. (7,5%)  
a. Hlut er kastað beint upp í loftið með hraðanum 18 m/s. Hver er hraði hans eftir 2,0 s? 
b. Byrjunarhraði hlutar er 3 m/s og hröðun hans er 1,5 m/s2. Hve langt fer hann á 35 s? 
c. Stálkúla sem er 5 kg fellur úr 5 m hæð. Hver er skriðorka hennar þegar hún hefur 

fallið í 1 sek? 

5. (5%  Stillið eftirfarandi efnajöfnur: 
NH4NO3 N2O+H2O 
C3H5OH+O2 CO2+H2O 
HBr+Na2O NaBr+H2O 
Zn+HCl ZnCl2+H2 

6. (5%) Hvað er hægt að lesa út úr lotukerfinu um eiginleika og einkenni frumefna? 

7. (7,5%) Fjallið um gróðurhúsaáhrif og helstu gróðurhúsalofttegundir (nægir að fjalla um 
þrjár). 

8. (5%) Fjallið um kjarnaklofnun í kjarnorkuverum sem notuð er til rafmagnsframleiðslu. 

9. (5%) Fjallið um fasaskipti (ástandsbreytingar). Notið t.d. fasaskipti vatns sem dæmi. 
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Enska, alþjóðadeild 
A (45%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English. 
1 Sullerot is a French demographer.  

2–3  The attractions of protracted adolescence are unlikely to diminish soon.  
protracted: 
diminish: 

4 Working mothers go on trying to atone for their actions when the children are in their 
twenties. 

5–6  I have seen the meekest of males metamorphose into vulgar individuals.  
meekest: 
metamorphose: 

7 We obtain a plate of snacks. This is not the usual disco fare. 

8 The authorities pondered over every word. 

9 Doing a Caesarian with a jack-knife was a challenge. 

10 Sometimes we saw girls walking along the road with shouldered spades. 

11 He kept a personal stable of fifty thoroughbreds.  

12 Jacob was an amiable Welshman.  

13 Tatham is unrepentant about his policy. 

14 The midmorning stillness of the double-canopy  forest was shattered by a fusillade of 
shots. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
15 We have been saying that the police’s complacent attitude leaves a lot to be desired. 

 couldn’t be better 
 is a distant dream 
 is bad or unacceptable 
 is ignored by most 
 is something you really want 

16 Expenditure per head on health at constant prices decreased in nearly half the African 
countries for which data exists.  

 considering the medical costs 
 ignoring economic trends 
 not changing the figures 
 taking inflation into account 
 using the cheapest medicines and treatments 

17 What she is going through is called being in labour.  
 being close to death  
 facing a hard task 
 favouring left-wing ideas 
 giving birth 
 working very hard 
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18 We are fighting a bush war here with no quarter given. 
 advancing gradually 
 minimizing financial costs 
 refusing to retreat 
 showing no mercy 
 taking no hostages 

Aspects of Britain and the USA 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English. 

19 “All men are created equal and endowed by their Creator with certain unalienable rights.” 

20 The United Nations Charter had been drafted at the Potsdam peace conference in July 1945.  

21 Mr Gorbachev tried not to gloat over the fact that it was only the presence of the Soviet 
cruiser that saved the day.  

22 The two superpowers were entering a “new epoch.” 

23 The constitution was finally ratified by all thirteen states in 1791. 

24 The role of the Vice-President gives him or her no other task than presiding over the debates 
in the Senate, where he may only vote in the case of a tie. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
25 Representatives met in Philadelphia and replied by imposing a trade embargo on Britain. 

 an important shipment from another country 
 an official agreement between two countries 
 an official conflict between two countries 
 an official order stopping trade with another country 
 an extremely valuable agricultural commodity 

26 Virginia also seceded on the constitutional grounds that every state in the union enjoyed 
sovereign rights 

 attacked 
 broke away 
 denied 
 objected 
 succeeded 

27 But nobody reckoned on the winter storm which churned up the sea. 
 believed in  
 expected 
 knew about 
 was aware of 
 worried about 

28 All these famous cities lie in the Soviet sphere and all are subject to increasing control from 
Moscow. 

 accountable to  
 in opposition to  
 responsible for 
 resisting 
 under 
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Advanced Language Practice 
Rewrite each sentence so that it contains the word in capitals, and so that the meaning 
stays the same. Include a phrasal verb in your answer. 
29 Many customs restrictions have been abolished. 

AWAY 

30 It was a simple trick but the teacher was taken in by it. 
FOR 

31 I haven’t realized what it means yet. 
SUNK 

Complete each sentence with one of the words given. 
32-34 apathetic; bulletin; delegated; extrovert; gist; prose; prospect; rate; toll; verge 

I understood the _____ of the article, but I didn’t read it in detail. 
The final day begins with the Australian team on the_____of victory. 
Very few students wanted to join in the activities. They seemed rather____. 

Complete the sentence with a word made from the word in capitals. 

35 I think that your _____ about the cost is wrong. 
ASSUME 

36 How do you like my latest ____ for my stamp collection. 
ACQUIRE 

37 It is much more ___ to buy a large size packet. 
ECONOMY 

Word Formation 
Fill the blank with a word formed from the word in bracket. 

38 Progress was ______________ (agony) slow. 

39 The magistrate is ____________ (power) by the authorities to deal with minor cases.  

40 All seats are sold subject to _______ (available).  

41 When I asked him for help he was very _______ (support). 

Newsweek 
Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 

42 I know that secular educators and social-service workers do the best job of perpetuating 
democracy 

 changing 
 destroying 
 guiding 
 ignoring 
 keeping alive 

43 If the shootings have been abated, the killing continues. 
 forgotten 
 left the same 
 made less intense. 
 overlooked 
 put off until later 
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44 Raël has been on a mission to replace outmoded religious bunkum with modern, scientific 
bunkum. 

 beliefs 
 equipment 
 facts 
 nonsense 
 truths 

45 Ryan’s threat of wholesale commutations, negating the difficult work of judges and juries, 
strikes me as bizarre … 

 cancelling completely 
 emphasising eagerly 
 leaning heavily on 
 misunderstanding completely 
 supporting strongly 

Unseen Article 
Read the following article carefully and answer the questions or choose the correct alternative. 

Globalisation’s New Boom 
Globalisation has been going through a rough patch.  It has been attacked in street protests, 
shaken by terrorism and unsettled by the loss of economic momentum of the globaliser-in-chief, 
the United States.  But how serious are globalisation’s troubles? 
The good news for globalisers is that in most countries the business environment will improve 
significantly in the years ahead.  Almost everywhere, business environments will be getting 
better. 
So all’s well with globalisation?  Hardly.  The imminent foreign investment boom is not only 
vulnerable to a serious setback in the recovery of the world economy.  It is also far less 
impressive than it should be, for two reasons.  First, too much of the investment is concentrated 
in the rich world; less than one-third goes to developing countries.  This is related to the second 
problem; although business environments are improving worldwide, foreign investors still face 
formidable barriers that governments are unwilling or unable to remove quickly.   
The coming vigour of foreign investment shows that globalisation is impressively resilient in 
the face of recent shocks.  But this is certainly no cause for complacency.  Global investment is 
still barely beginning to live up to its potential. 

True/false. Write T or F in the box. Half a point will be subtracted for each wrong answer. 

50–53 
 One of the reasons for the problems of globalisation is that economic development 

has not been increasing in the USA.  
 There is certainly an investment boom in all countries. 
 Most of the investment goes to the rich countries. 
 Globalisation has already lived up to its potential. 

54 What problems do foreign investors come across? 

55 What does the future of globalisation look like? 

Short Stories 
Answer the following questions. 
A Really Splendid Evening  
46–47 The Black Cat 

48–49 In what ways was the second cat like and unlike the first one? 
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B (25%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper. Double spacing, please. 
Forseti Bandaríkjanna hefur verið mikið í fréttum nýlega. Ástæðan er fyrst og fremst stríðið í 
Miðausturlöndum sem nú er hægt að fylgjast með í sjónvarpi um allan heim. Amerísk stjórnmál 
þykja áhugaverð ekki síst vegna hernaðarlegra og efnahagslegra yfirburða landsins. 
Hræðsla við afleiðingarnar af stríðinu í Írak er talin orsök hins slæma ástands alþjóðavið-
skiptanna. Það getur reynst erfitt að meta efnahagslegar afleiðingar árásarinnar vegna hinna 
mörgu óvissuþátta. Til dæmis, hve lengi mun deilan vara? Munu önnur OPEC lönd auka 
olíuframleiðslu? Þessum spurningum verður ekki svarað með því að setja tölur inn í tölvu. Samt 
sem áður eru til nokkrir fjárfestingabankar sem halda því fram að nú þegar sé ljóst að stríðinu sé 
lokið og það muni í raun auka eyðslu ríkisstjórna og lækka verð á olíu. 
Skipta má kostnaði í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða hinn beina herkostnað. Í öðru lagi 
er hinn mikli óbeini kostnaður, t.d. friðargæsla, mannúðaraðstoð og enduruppbygging. Síðast en 
ekki síst er kostnaður af töpuðum afköstum, sérstaklega ef stríðið gengur illa. 

C (15%) Writingsss 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Growing up in Iceland 
The dangers of democracy 
The good earth is dying 
Equality between the sexes in The Importance of Being Earnest 

Enska, 6. bekkur, máladeild 
I ENSKA LESIN 
Please answer all the questions in English. DO NOT WRITE IN PENCIL.  

MACBETH 
CAPTAIN 
Doubtful it stood, 

As two spent swimmers, that do cling together 
And choke their art. The merciless Macdonwald 
(Worthy to be a rebel, for to that 
The multiplying villainies of nature 
Do swarm upon him)  from the western isles 
Of Kernes and Gallowglasses is supplied; 
And Fortune, on his damned quarrel smiling, 
Showed like a rebel’s whore: but all’s too weak; 
For brave Macbeth (well he deserves that name), 
Disdaining Fortune, with his brandished steel, 
Which smoked with bloody execution, 
Like Valour’s minion, carved out his passage, 
Till he faced the slave; 
Which ne’er shook hands, nor bade farewell to him, 
Till he unseamed him from the nave to the chaps, 
And fixed his head upon our battlements.  (I,ii,7-23) 

1 Explain the metaphor in the former underlined passage. (2%) 

2 Paraphrase Valour’s minion (4%)  

3 According to the latter underlined passage what does Macbeth do to Macdonwald? (2%) 
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MACBETH 
Who can be wise, amazed, temperate and furious, 
Loyal and neutral, in a moment? No man: 
The expedition of my violent love 
Outran the pauser reason. – Here lay Duncan, 
His silver skin laced with his golden blood; 
And his gashed stabs looked like a breach in nature 
For ruin’s wasteful entrance: there , the murderers 
Steeped in the colours of their trade, their daggers 
Unmannerly breached with gore. Who could refrain, 
That had a heart to love, and in that heart 
Courage, to make’s love known? (II,iii,105-115) 

4 What deed is Macbeth trying to justify in the above passage and what is his argument, 
i.e. how does he justify the deed? (4%) 

She should have died hereafter; 
There would have been a time for such a word. 
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syllable of recorded time; 
And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death.  Out, out brief candle! 
Life’s but a walking shadow, a poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing.  (V,v,17-28) 

5 Who says the above and what does the passage reflect about that person’s state of mind 
at this point? (4%) 

6 Explain the above underlined passage. (4%) 

MACBETH 
If’t be so, 

For Banquo’s issue have I filed my mind; 
For them the gracious Duncan have I murdered; 
Put rancours in the vessel of my peace 
Only for them; and mine eternal jewel 
Given to the common enemy of man, 
To make them kings, seed of Banquo kings! (III, i, 63-69 
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7 Explain or paraphrase the underlined passages above. (6%) 

Wisdom! to leave his wife, to leave his babes, 
His mansion, and his titles, in a place  
From whence himself does fly?  He loves us not: 
He wants the natural touch; for the poor wren, 
The most diminutive of birds, will fight, 
Her young ones in her nest, against the owl. 
All is the fear, and nothing is the love; 
As little is the wisdom, where the flight  
So runs against all reason. (IV, ii, 6-14) 

8 Who says the above and why? (4%) 

PAST INTO PRESENT 
9 Say which statement/statements below applies/apply to Old English (there may be more 

than one statement that applies): (2%) 
 Its poems were essentially alliterative. 
 Its poems were mainly written in iambic pentameter. 
 The language is Germanic in character. 
 The Norman Conquest marked the introduction of the language into Britain. 
 This was initially the language of the Anglo-Saxons. 

10 Sir Thomas Malory’s Le Morte D’Arthur is (only one answer is correct): (2%) 
 a collection of Middle English poems describing the death of King Arthur. 
 a modern poetic version of the legends of King Arthur. 
 a prose collection of versions of the legends of King Arthur. 
 an extensive research project on how King Arthur died. 
 an Old English poem describing the death of King Arthur. 

11 For what work is Samuel Pepys most famous? Describe this work briefly, and say why 
is it of interest to modern readers? (6%) 
My sister made a dive at me, and fished me up by the hair: saying nothing more than the  
awful words, ‘You come along and be dosed.’  Some medical beast had revived Tar-
water in those days as a fine medicine, and Mrs Joe always kept a supply of it in the 
cupboard; having a belief in its virtues correspondent to its nastiness.  At the best of 
times, so much of this elixir was administered to me as a choice restorative, that I was 
conscious of going about, smelling like a new fence.  On this particular evening, the 
urgency of my case demanded a pint of this mixture, which was poured down my throat, 
for my greater comfort, while Mrs Joe held my head under her arm, as a boot would be 
held in a boot-jack.  Joe got off with half a pint. 

12 Who wrote the above and from what literary work is this extract taken? (4%) 

13 Find and underline an example/examples of simile in the above extract. (2%) 

14 A Modest Proposal is a pamphlet by Jonathan Swift.  Say what problem Swift addresses 
in his proposal and briefly say what his mock suggestions are. (4%) 

 
WUTHERING HEIGHTS 
 “And I never knew such a faint-hearted creature, nor one so careful of hisseln.  He will 

go on, if I leave the window open, a bit late in the evening.  Oh! it’s killing, a breath of 
night air!  And he must have a fire in the middle of summer; and Joseph’s bacca pipe is 
poison; and he must always have sweets and dainties, and always milk, milk for ever – 
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heeding naught how the rest of us are pinched in winter – and there he’ll sit, wrapped in 
his furred cloak in his chair by the fire, and some toast and water, or other slop on the 
hob to sip at.” 

15 Say who is being referred to in the above extract and briefly explain that person’s 
situation, i.e. family and dwelling place. (4%) 

16 In what way is Heathcliff´s relationship with Hareton different to Hindley's relationship 
with the young Heathcliff?.(4%) 

 “May she wake in torment!” he cried, with frightful vehemence, stamping his foot, and 
groaning in a sudden paroxysm of ungovernable passion. “Why she’s a liar to the end! 
Where is she? Not there – not in heaven – not perished – where? Oh! you said you cared 
nothing for my sufferings! And I pray one prayer – I repeat it till my tongue stiffens – 
Catherine Earnshaw, may you not rest, as long as I am living! You said I killed you – 
haunt me then! The murdered do haunt their murderers.  I believe – I know that ghosts 
have wandered on earth. Be with me always – take any form – drive me mad! only do 
not leave me in this abyss, where I cannot find you! (p 172) 

17 Explain how Heathcliff’s prayer is answered? (4%) 
“[Heathcliff is] an unreclaimed creature, without refinement, without cultivation: an arid 
wilderness of furze and whinstone, I’d as soon put that little canary into the park on a 
winter’s day, as recommend you to bestow your heart on him!  It is deplorable ignorance 
of his character, child, and nothing else, which makes that dream enter your head. Pray, 
don’t imagine that he conceals depths of benevolence and affection beneath a stern 
exterior! He’s not a rough diamond – a pearl-containing oyster of a rustic: he’s a fierce, 
pitiless, wolfish man.” 

18 Who says the above and to whom – give the charaters’ full names.(4%) 

19 Zillah says Hareton is “not bad natured though he’s rough.”  How is this reflected in the 
novel?. (4%) 

ASPECTS OF BRITAIN AND THE USA 
NEWSWEEK ARTICLES: Subverting Starbucks, The Rare Woman 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase (8%): 
20 Representatives met in Philadelphia and replied by imposing a trade embargo on Britain. 

 an important shipment from another country 
 an official agreement between two countries 
 an official conflict between two countries 
 an official order stopping trade with another country 
 an extremely valuable agricultural commodity 

21 Virginia also seceded on the constitutional grounds that every state in the union enjoyed 
sovereign rights 

 attacked 
 broke away 
 denied 
 objected 
 succeeded 
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22 Henry VIII was a typical Renaissance prince: handsome, learned, ambitious and 
unscrupulous. 

 had no doubts about his abilities 
 had no moral principles 
 had no worldly worries 
 lacked political understanding 
 lacked religious conviction 

23 Since then successive British governments have tried to solve the “Irish Question” by a 
variety of political initiatives. 

 all conservative 
 all labour 
 ambitious and achieving 
 one after another 
 quite a number  

Explain in English the meaning of the underlined words below: (10%) 
24–25 The only high point in this period of gloom was Britain’s entry into the EEC on January 

1, 1973 (a decision confirmed 2:1 by the electorate in a subsequent referendum). 
subsequent:  
referendum:  

26–27 In cities, where the estimated 25,000 ultrasound machines are most likely to be found, 
prices for sex determination plummeted during the past two decades. 
determination:  
plummeted: 

 Parliament was dominated by two groups: the Whigs, who had tried to exclude Charles’ 
Catholic brother from the throne, and the Tories, the conservative aristocracy that had 
favoured the royal prerogative. 

28 prerogative: _____ 

ADVANCED LANGUAGE PRACTICE 
Rewrite each sentence so that it contains the word in capitals, and so that the meaning 
stays the same. Include a phrasal verb in your answer. (6%) 

29 Many customs restrictions have been abolished. AWAY 

30 It was a simple trick but the teacher was taken in by it. FOR 

31 I haven’t realized what it means yet SUNK 
NEWSWEEK 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase (6%): 
32 I know that secular educators and social-service workers do the best job of perpetuating 

democracy. 
 changing 
 destroying 
 guiding 
 ignoring 
 keeping alive 
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33 If the shootings have been abated, the killing continues. 
 forgotten 
 left the same 
 made less intense. 
 overlooked 
 put off until later 

34 Ryan’s threat of wholesale commutations, negating the difficult work of judges and 
juries, strikes me as bizarre … 

 cancelling completely 
 emphasising eagerly 
 leaning heavily on 
 misunderstanding completely 
 supporting strongly 

 

II ENSK MÁLNOTKUN 
Oral Exam (30%) 
Translate into English (35%) 
Á undanförnum árum hafa kvikmyndaframleiðendur í Hollywood fundið efnivið í margar af 
vinsælustu myndum sínum í verkum leikritaskálda og skáldsagnahöfunda fyrri alda. Jane 
Austen skrifaði sögur sínar fyrir tveimur öldum. Kvenhetjur hennar eru greindar konur sem láta 
ekki hræsni samtímans hafa áhrif á sig. Þær sjá í gegnum yfirborðsmennsku og sjálfumgleði efri 
stéttanna og gera góðlátlegt grín að þeim. En til eru þeir sem gagnrýna Austen harðlega fyrir að 
loka augunum fyrir raunveruleika 19. aldarinnar. Hún minnist t.d. aldrei á fátækt og eymd 
meirihluta þjóðarinnar. Af sögum hennar að dæma mætti halda að á þessum tíma hafi bresku 
þjóðinni verið mest í mun að tolla í tískunni, þekkja rétta fólkið og finna samboðinn maka. Það 
sama virðist gilda um leikrit Oscars Wildes, en eitt frægasta verk hans sló í gegn í London fyrir 
um 100 árum. 
Rétt rúmur mánuður er síðan Bandaríkjamenn og Bretar réðust á Írak. Tilgangurinn var sagður 
vera sá að eyðileggja efnavopn þjóðarinnar og hjálpa kúgaðri þjóð að losa sig við harðstjóra. 
Vesturlönd hafa alls ekki verið sammála um þessar aðgerðir og margir friðarsinnar hafa 
mótmælt stríðinu. Eitt er samt víst, að aldrei fyrr hefur fólk um allan heim fylgst eins náið með 
stríði eins og það hefur gert undanfarnar vikur. 

Write an essay of about 300 words on one of the following topics (35%) 
1 The exploitation of the female body in advertising. 
2 “How do you like Iceland?” 
3 Technology in today’s world. 
4 Music videos. 
5 The function of the United Nations. 

Enska, 6. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeild 
A (45%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English. 
1 Sullerot is a French demographer.   

2–3 The attractions of protracted adolescence are unlikely to diminish soon.  
protracted:  
diminish :  
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4 Working mothers go on trying to atone for their actions when the children are in their 
twenties. 

5–6 I have seen the meekest of males metamorphose into vulgar individuals.  
meekest:  
metamorphose:   

7 We obtain a plate of snacks. This is not the usual disco fare. 

8 The authorities pondered over every word. 

9 Doing a Caesarian with a jack-knife was a challenge. 

10 Sometimes we saw girls walking along the road with shouldered spades. 

11 He kept a personal stable of fifty thoroughbreds.  

12 Jacob was an amiable Welshman.  

13 Tatham is unrepentant about his policy. 

14 The midmorning stillness of the double-canopy  forest was shattered by a fusillade of 
shots. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
15 We have been saying that the police’s complacent attitude leaves a lot to be desired. 

 couldn’t be better 
 is a distant dream 
 is bad or unacceptable 
 is ignored by most 
 is something you really want 

16 Expenditure per head on health at constant prices decreased in nearly half the African 
countries for which data exists.  

 considering the medical costs 
 ignoring economic trends 
 not changing the figures 
 taking inflation into account 
 using the cheapest medicines and treatments 

17 What she is going through is called being in labour.  
 being close to death  
 facing a hard task 
 favouring left-wing ideas 
 giving birth 
 working very hard 

18 We are fighting a bush war here with no quarter given. 
 advancing gradually 
 minimizing financial costs 
 refusing to retreat 
 showing no mercy 
 taking no hostages 

Aspects of Britain and the USA 

Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English. 
19 “All men are created equal and endowed by their Creator with certain unalienable rights.” 
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20 The United Nations Charter had been drafted at the Potsdam peace conference in July 
1945.  

21 Mr Gorbachev tried not to gloat over the fact that it was only the presence of the Soviet 
cruiser that saved the day.  

22 The two superpowers were entering a “new epoch.” 

23 The constitution was finally ratified by all thirteen states in 1791. 

24 The role of the Vice-President gives him or her no other task than presiding over the 
debates in the Senate, where he may only vote in the case of a tie. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
25 Representatives met in Philadelphia and replied by imposing a trade embargo on Britain. 

 an important shipment from another country 
 an official agreement between two countries 
 an official conflict between two countries 
 an official order stopping trade with another country 
 an extremely valuable agricultural commodity 

26 Virginia also seceded on the constitutional grounds that every state in the union enjoyed 
sovereign rights 

 attacked 
 broke away 
 denied 
 objected 
 succeeded 

27 But nobody reckoned on the winter storm which churned up the sea. 
believed in  

 expected 
 knew about 
 was aware of 
 worried about 

28 All these famous cities lie in the Soviet sphere and all are subject to increasing control from 
Moscow. 

 accountable to  
 in opposition to  
 responsible for 
 resisting 
 under 

Advanced Language Practice 

Rewrite each sentence so that it contains the word in capitals, and so that the meaning 
stays the same. Include a phrasal verb in your answer. 
29 Many customs restrictions have been abolished. AWAY 

30 It was a simple trick but the teacher was taken in by it. FOR 

31 I haven’t realized what it means yet. SUNK 
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Complete each sentence with one of the words given. 
32–34 apathetic; bulletin; delegated; extrovert; gist; prose; prospect; rate; toll; verge 

I understood the _________ of the article, but I didn’t read it in detail. 
The final day begins with the Australian team on the  _____ of victory. 
Very few students wanted to join in the activities. They seemed rather  

Complete the sentence with a word made from the word in capitals. 
35 I think that your ___ about the cost is wrong.  

ASSUME 

36 How do you like my latest ____ for my stamp collection.  
ACQUIRE 

37 It is much more _____ to buy a large size packet.  
ECONOMY 

Word Formation 
Fill the blank with a word formed from the word in brackets. 
38 Progress was _______ (agony) slow. 

39 The magistrate is _________ (power) by the authorities to deal with minor cases.  

40 All seats are sold subject to _______ (available).  

41 When I asked him for help he was very __________ (support). 

Newsweek 
Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase: 

42 I know that secular educators and social-service workers do the best job of perpetuating 
democracy 

 changing 
 destroying 
 guiding 
 ignoring 
 keeping alive 

43 If the shootings have been abated, the killing continues. 
 forgotten 
 left the same 
 made less intense. 
 overlooked 
 put off until later 

44 Raël has been on a mission to replace outmoded religious bunkum with modern, scientific 
bunkum. 

 beliefs 
 equipment 
 facts 
 nonsense 
 truths 
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45 Ryan’s threat of wholesale commutations, negating the difficult work of judges and juries, 
strikes me as bizarre … 

 cancelling completely 
 emphasising eagerly 
 leaning heavily on 
 misunderstanding completely 
 supporting strongly 

B (25%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper. Double spacing, please. 
Er stjörnuspeki viðurkennd vísindagrein eða heimskuleg og jafnvel hættuleg tilraun til að 
blekkja fáfróða einstaklinga? Alla langar til að fræðast um framtíð sína og því ekki að spyrja 
stjörnurnar? Hins vegar verður að gera skýran greinarmun á stjörnuspekingum og 
stjörnufræðingum en framlag hinna síðarnefndu til þekkingar okkar á alheiminum er óumdeilt. 
Án þess hefðu geimferðir verið óhugsandi og við værum sennilega enn að velta því fyrir okkur 
hvort við mættum búast við innrás frá Mars á hverri stundu.  
Forseti Bandaríkjanna hefur verið mikið í fréttum nýlega. Ástæðan er fyrst og fremst stríðið í 
Miðausturlöndum sem nú er hægt að fylgjast með í sjónvarpi um allan heim. Amerísk stjórnmál 
þykja áhugaverð ekki síst vegna hernaðarlegra og efnahagslegra yfirburða landsins. Hornsteinn 
hins ameríska kerfis er stjórnarskráin sem ætlað er að tryggja réttindi borgaranna. Sumir kvarta 
yfir því að alríkisstjórnin í Washington sé stöðugt að verða valdameiri á meðan sjálfstæði 
einstakra ríkja dvínar. Engu að síður er forsetinn nánast valdalaus ef þingið neitar að starfa með 
honum því hann er háður því um margt. 

C (15%) Writing 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Growing up in Iceland 
History repeats itself 
The dangers of democracy 
The good earth is dying 
‘Health is the primary duty of life’ (Oscar Wilde) 

Enska, 6. bekkur, stærðfræðideild 
A (55%) Vocabulary, grammar, usage. 
Nexus 
Paraphrase or explain the underlined words and expressions in English. 

1 Sullerot is a French demographer. 

2–3  The attractions of protracted adolescence are unlikely to diminish soon.  

protracted:  
diminish :  

4 Working mothers go on trying to atone for their actions when the children are in their 
twenties. 

5–6 I have seen the meekest of males metamorphose into vulgar individuals.  
meekest:  
metamorphose:  

7 We obtain a plate of snacks. This is not the usual disco fare. 

8 The authorities pondered over every word. 
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9 Doing a Caesarian with a jack-knife was a challenge. 

10 How do you like being an interne? 

11 Sometimes we saw girls walking along the road with shouldered spades. 

12 He kept a personal stable of fifty thoroughbreds.  

13 Jacob was an amiable Welshman.  

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
14 We have been saying that the police’s complacent attitude leaves a lot to be desired. 

couldn’t be better 
 is a distant dream 
 is bad or unacceptable 
 is ignored by most 
 is something you really want 

15 Expenditure per head on health at constant prices decreased in nearly half the African 
countries for which data exists.  

 considering the medical costs 
 ignoring economic trends 
 not changing the figures 
 taking inflation into account 
 using the cheapest medicines and treatments 

16 What she is going through is called being in labour.  
 being close to death  
 facing a hard task 
 favouring left-wing ideas 
 giving birth 
 working very hard 

The Faber Book of Science 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English. 

17 A new kind of heroic resilience is required to deal with the worries of everyday life.  

18 The Gaia hypothesis was the brainchild of J.E. Lovelock. 

19 No one can predict which course a given photon will opt for. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 
20 The poor laws are strongly calculated to eradicate this spirit.  

 alleviate 
 bring about 
 deteriorate 
 promote 
 root out 

21 Darwin was spurred  to publish the Origin of Species. 
 alarmed 
 encouraged 
 occasioned 
 pervaded 
 prohibited 
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22 I was suffering from a sharp attack of intermittent fever.  
 chronic 
 debilitating 
 fitful 
 infectious 
 severe 

23 Such incidents multiplied causing perplexity. 
 bewilderment 
 co-ordination 
 devastation 
 disease 
 famine 

24 I must have looked aghast. 
 diffident 
 incisive 
 incomprehensible 
 mellow 
 shocked 

25 A striking brightness, for example, would elicit comment. 
 delay 
 discourage 
 hasten 
 produce 
 resume 

Fill each blank with one of the words given. 
26–28 alert, applied, contrary, elaborated, envisage, inculcate, intrinsic, mathematize, 

potential, subjected, suspended 
New methods of education will have to be developed and ______ to very young children in 
order to _____ the instinctive and successful habits of thought so _____ to those which have 
been naturally acquired.  

Advanced Language Practice 
Rewrite each sentence so that it contains the word in capitals, and so that the meaning 
stays the same. Include a phrasal verb in your answer. 
29 Many customs restrictions have been abolished. 

AWAY 

30 It was a simple trick but the teacher was taken in by it. 
FOR 

31 I haven’t realized what it means yet. 
SUNK 

Complete each sentence with one of the words given. 
32–34 apathetic; bulletin; delegated; extrovert; gist; prose; prospect; rate; toll; verge 

I understood the ______ of the article, but I didn’t read it in detail. 
The final day begins with the Australian team on the ______ of victory. 
Very few students wanted to join in the activities. They seemed rather ____. 
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Complete the sentence with a word made from the word in capitals. 
35 I think that your _______ about the cost is wrong. 

ASSUME 

36 How do you like my latest ____ for my stamp collection.  
ACQUIRE 

37 It is much more ______ to buy a large size packet. 
ECONOMY 

Word Formation 
Fill the blank with a word formed from the word in brackets. 
38 Progress was _________ (agony) slow. 

39 The magistrate is _______ (power) by the authorities to deal with minor cases.  

40 All seats are sold subject to ______________ (available).  

41 When I asked him for help he was very ____________ (support). 

Newsweek 
Tick the box with the correct alternative for the underlined word or phrase. 

42 I know that secular educators and social-service workers do the best job of perpetuating 
democracy 

 changing 
 destroying 
 guiding 
 ignoring 
 keeping alive 

43 If the shootings have been abated, the killing continues. 
 forgotten 
 left the same 
 made less intense. 
 overlooked 
 put off until later 

44 Raël has been on a mission to replace outmoded religious bunkum with modern, scientific 
bunkum. 

 beliefs 
 equipment 
 facts 
 nonsense 
 truths 

45 Ryan’s threat of wholesale commutations, negating the difficult work of judges and juries, 
strikes me as bizarre … 

 cancelling completely 
 emphasising eagerly 
 leaning heavily on 
 misunderstanding completely 
 supporting strongly 
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B (20%) Translation 
Translate into English on a separate sheet of paper. Double spacing, please. 
Er stjörnuspeki viðurkennd vísindagrein eða heimskuleg og jafnvel hættuleg tilraun til að 
blekkja fáfróða einstaklinga? Alla langar til að fræðast um framtíð sína og því ekki að spyrja 
stjörnurnar? Hins vegar verður að gera skýran greinarmun á stjörnuspekingum og 
stjörnufræðingum en framlag hinna síðarnefndu til þekkingar okkar á alheiminum er óumdeilt. 
Án þess hefðu geimferðir verið óhugsandi og við værum sennilega enn að velta því fyrir okkur 
hvort við mættum búast við innrás frá Mars á hverri stundu.  
Malthus var nítjándu aldar stærðfræðingur og prestur sem skrifaði ritgerð um þá ógn sem stafar 
af vaxandi fólksfjölda. Hann var fyrstur til að hafna útópískum kenningum um mögulegar 
allsnægtir og hamingju alls mannkyns. Hugsjónamenn voru hneykslaðir á þeirri staðhæfingu 
hans að félagsleg og fjárhagsleg aðstoð veitt fátækum gerði meira illt en gott þegar til lengdar 
léti. 

C (10%) Writing 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Growing up in Iceland 
History repeats itself 
The dangers of democracy 
The good earth is dying 
‘Health is the primary duty of life’ (Oscar Wilde) 

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. 
____ Á árinu 2002 var metvelta bæði með hlutabréf og skuldabréf í Kauphöll Íslands.  
____ Skráð hlutabréf í Kauphöll Íslands hækkuðu að jafnaði í verði á árinu 2002, öfugt við 

almennar verðlækkanir víða á mörkuðum erlendis. Hérlendis hækkaði Úrvalsvísitalan um 
rúmlega 20%. 

____ Ef V/I-hlutfallið er hærra en 1 er markaðsverð fyrirtækisins lægra en sem eigið fé þess nemur.  
____ Til lengri tíma litið má búast við að sterk neikvæð fylgni sé á milli arðsemi eigin fjár í 

ákveðnu félagi og gengis hlutabréfa í sama félagi.  
____ Tillaga um greiðslu arðs er jafnan sett fram í formi hlutfalls af markaðsvirði hlutafjár. 
____ Breytanleg skuldabréf eru skuldabréf sem breyta má í hlutabréf á fyrirfram ákveðnu gengi. 
____ Áhrif vaxtabreytinga eru meiri eftir því sem meðaltími skuldabréfanna er lengri og þess vegna 

breytist verð skuldabréfa til langs tíma meira en verð skuldabréfa til styttri tíma við 
vaxtabreytingar. 

____ Fruminnherjar eru t.d. stjórnendur, deilarstjórar og endurskoðendur. 
____ Eitt af helstu skilyrðum til að fá skráningu á aðallista Kauphallar Íslands er að markaðsvirði 

hlutafjár sé að lágmarki 500 milljónir króna. 
____ Almennir fjárfestar geta átt milliliðalaus viðskipti við Kauphöll Íslands.  

2. (4%) 
Skýrið og/eða skilgreinið eftirfarandi hugtak: Virk sjóðastjórnun 

3. (15%)  
Tinna rekur kvikmyndahús með fimm sölum og er nú að velta því fyrir sér hvort hún eigi að 
breyta minnsta salnum í lúxussal.  
1) Salurinn tekur núna 250 manns í sæti en ef honum verður breytt mun hann einungis taka 150 

manns í sæti. 
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2) Að jafnaði eru 350 sýningardagar á ári og tvær sýningar að meðaltali hvern sýningardag.  
3) Nýting á salnum hefur að jafnaði verið 60% en gert er ráð fyrir að nýtingin aukist í 70% ef 

að breytingunum verður. 
4) Miðaverð er núna kr. 800 en ef salnum verður breytt verður verðið hækkað um 50%. 
5) Vitað er að bíóið verður rifið í upphafi árs 21 þannig að gera á ráð fyrir að líftími 

fjárfestingarinnar sé 20 ár. Tinna gerir 20% ávöxtunarkröfu til fjárfestingarinnar. 
6) Ekki er gert ráð fyrir að þessi fjárfesting, ef af verður, muni hafa áhrif á aðsókn í aðra sali. 
7) Að þessum niðurstöðum komst Davíð en hann er mikill áhugamaður um kvikmyndir og er 

hann t.d. með ársmiða í öllum kvikmyndahúsum borgarinnar. Tinna hefur samþykkt að 
greiða honum kr. 400.000 staðgreitt fyrir að komast að þessum niðurstöðum.  

8) Til að komast að því hvað nauðsynlegar breytingar mundu kosta hafði Tinna samband við 
Steinar byggingarverkfræðing og eftir mikla útreikninga komst hann að því að 
stofnkostnaðurinn yrði kr. 35.000.000. Reikningurinn frá honum var að fjárhæð kr. 500.000 
sem er staðgreiddur. 

9) Ef af framkvæmdunum verður mun verða tekið lán fyrir stofnkostnaðinum. Um er að ræða 
skuldabréfalán með vaxtamiðum  sem ber 10% vexti á ári. Lánið verður síðan greitt upp á 
ári 20. 
a) Reiknið út núvirði umræddrar fjárfestingar. Á Tinna að fara út í þessa fjárfestingu? 

Rökstyðjið út frá útreikningum. 

4. (16%) 
Lára er að safna sér fyrir íbúð sem hún gerir ráð fyrir að kaupa eftir 4 ár. Hún hefur núna til 
ráðstöfunar kr. 6.000.000 sem hún ætlar að fjárfesta fyrir. Telur hún tvo valkosti koma til greina: 
Að kaupa hlutabréf á genginu 5,0 fyrir féð.  Hún áætlar að fá greiddan 20% arð á ári. Vegna 
bjartra framtíðarhorfa gerir hún ráð fyrir að gengi bréfsins verði orðið 7,5 að fjórum árum liðnum 
þegar hún selur bréfið. 
Að kaupa skuldabréf til 10 ára sem ber 10% árlega greidda vexti.  Að fjórum árum liðnum þegar 
hún ætlar að selja bréfið gerir hún ráð fyrir að markaðsvextir hafi lækkað í 6%. 

a) Reiknið hvert markaðsvirði bæði hlutabréfsins og skuldabréfsins verður eftir fjögur ár 
þegar hún þarf á fjármununum að halda. 

b) Reiknið núvirði hvors kosts um sig miðað við 12 % ávöxtunarkröfu. Hvor kosturinn er 
hagkvæmari? 

5. (8%) 
Fjallið um sambandið milli áhættu af hlutabréfum í einstökum fyrirtækjum og áhættu í  
hlutabréfasafni. Hvaða þýðingu hefur beta gildi hlutabréfa í þessu sambandi?  

6. (20%) 
Ávöxtun markaðarins og hlutabréfs í fyrirtækinu Hægfari ehf. hefur verið eftirfarandi síðast-
liðna mánuði. 
 

Ávöxtun í % Mánuðir Markaðurinn Hægfari ehf.
1 4 2 
2 8 4 
3 4 3 
4 7 6 
5 8 6 
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a) Reiknið meðaltalsávöxtun á þessu 5 mánaða tímabili fyrir markaðinn. 
b) Reiknið áhættu ávöxtunarinnar hjá Hægfari ehf. 
c) Reiknið samvik ávöxtunarinnar milli markaðarins og Hægfara ehf. 
d) Reiknið fylgnina á milli ávöxtunar markaðarins og Hægfara ehf. 
e) Reiknið Beta gildið fyrir hlutabréfin í Hægfara ehf.  
Túlkið niðurstöðuna. 

7. (9%) 
Ávöxtun ríkisvíxla, krf er 5% og vænt ávöxtun markaðssafnsins,  kM er 12%. 
a) Hvert er áhættuálag markaðarins? 
b) Hver er ávöxtunarkrafan til fjárfestingar sem hefur β gildi jafnt og 1,5? 
c) Ef markaðurinn gerir ráð fyrir  að ávöxtun hlutabréfa 5R5S ehf. verði 10,6%.  

Hvaða β gildi hafa þá hlutabréf í 5R5S ehf.? 

8. (8%) 
Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir um hlutabréf í Upp ehf. og Niður ehf. 
 
Hlutabréf Ávöxtun í % Staðalfrávik í % Fylgni milli 

Upp og Niður 
        
Upp ehf. 5,0 4,0 -1,00
Niður ehf. 7,0 6,0   

 
Þegar fylgni milli tveggja hlutabréfa er = -1 þá er til samsetning þar sem áhætta safnsins er = 
0%.  
a) Finnið í hvaða hlutföllum á að fjárfesta í framangreindum fyrirtækjum þannig að 

hlutabréfasafnið hafi staðalfrávik jafnt og 0%. 

Forritun, 6. bekkur, val 

20–25% 

1. Skrifið forrit sem les inn kennitölu og reiknar út aldur viðkomandi í árum. Þannig á 
kennitalan 250142-7819 að gefa svarið 61. 
Ef forritið getur tekið tillit til dagsetninga þannig að ef afmælisdagur ársins í ár er ekki 
kominn, fást auka 5% fyrir verkefnið. 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_aldur 

25% 
2. Forritið má vera hvort sem er í True Basic eða Visual Basic 

(sýnishorn af VB formi hér til hægri).  
Skrifið forrit sem les inn nöfn 6 frambjóðenda til formanns í 
FÁUS (Félag áhugamanna um sjóböð). Einnig skal forritið 
lesa inn atkvæðin, en kjósendur áttu að merkja 1 fyrir fyrsta 
nafnið, 2 fyrir annað nafnið og þannig áfram.  Nöfnin eru í 
skránni "frambjod.txt" á "S:tolvunotkun\forritun\sprof03" 
og atkvæðin eru í skránni "kosning.txt" á sama svæði. 
Forritið á að telja akvæði hvers frambjóðanda og einnig þau 
atkvæði sem ekki passa við númer frambjóðanda. Allar slíkar 
tölur skal telja saman sem "auð og ógild". Forritið skal síðan 
birta númer og nöfn fjrambjóðenda ásamt atkvæðatölu hvers. 
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Að lokum skal forritið sérstaklega birta nafn þess frambjóðanda sem vann kosninguna 
ásamt atkvæðatölu hans 

Athugið vel að ef menn vilja nota marga reiti með sama nafni, þarf að búa til fyrsta reitinn 
(reitina) og gefa 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. 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_kosning 

30% 
3. Skrifið í Visual Basic forrit sem reiknar vexti út frá 

dagsetningum og vaxtaprósentu. 
Notið inntaksreiti fyrir dagsetningarnar eins og sést hér til hliðar. 
Vextir eru reiknaðir miðað við dagafjölda og ef tímaröð er röng 
skulu birtast skilaboð þar um. 
Taka þarf tillit til hvort um er að ræða innan við ár eða meira en 
ár. 

 
 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_vextir 

30% 
4. Skrifið annað hvort í True Basic eða Visual Basic, forrit sem athugar hvort kennitala sé 

rétt og ef ekki, gerir þá könnun á hvað geti hugsanlega verið að.  
Skrifið forritið kaflaskipt þannig hver kafli sé nær sjálftæður og hægt að gefa fullt fyrir 
hann þó aðrir séu ekki fullkomnir. Prófið forritið þannig á einni kennitölu áður en farið 
er í að lesa skrána úr c. lið. Fáið vartölurprófið til að virka áður en farið er að kanna eðli 
villana. 

a. Fyrst skal athuga eftirfarandi. 
1. Mánuður verður að vera 01 til 12 
2. Passar mánuður við dagafjölda. Ap-jún-sept-nóv 30 hver, einn til hinir kjósa sér. 

Febrúar tvenna fjórtán ber, einn þar til þá hlaupár er. 
3. Hlaupár eru ef ártalið er deilanlegt með 4. (sjá að ofan) 
4. Ef svo er hlýtur villan að felast í tölustöfum 7-9 og ekki hægt að vita hver þeirra 

er rangur.  
5. Forritið á að gefa skilaboð um hverskonar villa er fyrir hendi. 

b. Sé dagsetningin rétt skal nota svonefnda vartöluprófun til að kanna hvort aðrir hlutar séu 
réttir. Hún felst í því að margfalda hvern tölustaf um sig með tölu og leggja saman. 
Tölurnar sem nota skal eru (taldar framan frá) 3-2-7-6-5-4-3-2-1 og síðustu tölunni er 
sleppt (þeirri sem táknar öldina).  

 Summan sem út kemur á að vera deilanleg með 11.    int(sum/11)=sum/11. 
Níundi tölustafurinn er valin þannig að það sé alltaf. Því er hann kallaður vartala. 
Þannig verður mín kennitala svona reiknuð: (250142-7819) 

 

 

8% 

15% 
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2*3+5*2+0*7+1*6+4*5+2*4+7*3+8*2+1 = 88 sem er deilanlegt með 11. 
Talan 241202-3450 er ekki rétt se m kennitala þó að dagsetningin sé í lagi. vegna þess 
að vartalan ætti að vera 8. 

c. Síðan á forritið á að lesa inn skrá með 10 kennitölum. Skráin heitir “kenntolur.txt” og 
er á "S:tolvunotkun\forritun\sprof03". Afritið skrána á ykkar svæði eða notið hana af 
S: drifinu..  
Tvær af kennitölunum eru formlega rangar (standast ekki vartöluprófun), ein stenst 
vartölupróf en dagsetning passar ekki og ein stenst hvoruga prófunina. Forritið á að 
finna þær og skrifa aðeins þær fjórar í skrá í möppunni studentsprof og á skráin að heita 
“kennvillur.txt”. 

Vistið forritið með nafninu notendanafn_kennit 
 

Forritun, 5. bekkur, stærðfræðideild 
Krossaspurningar – 20% 

Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör. 
1. Staðværar(local) breytur eru: 

 Breytur sem ekki verður breytt eftir að þær eru skilgreindar 
 Breytur sem einungis eru aðgengilegar í þeim hluta forrits sem þær eru 

skilgreindar í. 
 Breytur sem eru aðgengilegar allstaðar að úr forritinu( public breytur). 
 Ekkert af ofangreindu er rétt 

2. Ef geyma ætti fjölda atkvæða sem hver frambjóðandi fengi í alþingiskosningunum 
hvaða breytu væri best að nota fyrir hvern og einn? 

 byte 
 char 
 int 
 double 

3. Hvað þýðir að aðferð sé allra gagn(public)? 
 Hún tekur inn heiltölu(int) 
 Hún skilar heiltölu(int) 
 Hún tekur inn gögn af tegundinni public 
 Hún er er aðgengileg allstaðar frá 

4. Hvað af eftirfarandi á við um import skipunina? 
 Það er hægt að sleppa öllum import skipunum og nota fullan slóða í staðinn 
 Ef það á að nota hluti úr java.lang pakkanum þarf að tilgreina hann 
 Ef búinn er til klasi þarf að tilgreina import java.awt.*; 
 Allt af ofangreindu er rétt 

5. Ef notuð er if setning í forriti: 
 Þarf að skilgreina hana inn í actionPerformed 
 Þarf að skilgreina skilyrði innan sviganna á eftir frátekna orðinu if, ( 
if(i==10) ) 

 Er hægt að nota  annað hvort samanburðarvirkja( ==, !=, o.s.frv) eða 
rökvirkja( !, &&, o.s.frv.) en ekki bæði. 

 Þarf að hafa else setningu á eftir til að loka if setningunni 

7% 
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6. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um smiði: 
 Smiðir bera sama nafn og klasinn sem þeir eru skilgreindir í. 
 Hægt er að skilgreina eins marga smiði og þurfa þykir 
 Ef skilagildi er tilgreint í smið verður það að vera void 
 Hægt er að sleppa því að tilgreina smið í klasa. 

7. Hvað má ráða af eftirfarandi línu í forriti? 
b = (double) a; 

 b er tvöfalt stærri en a 
 a er tvöfalt stærri en b 
 b er af tegundinni double 
 a er af tegundinni double 

8. Breytan newton er skilgreind svona: 
double[] newton = new double[6]; 
í breytunni rúmast: 

 5 kommutölur í sætum 1-6 
 6 kommutölur í sætum 1-6 
 6 heiltölur í sætum 0-5 
 6 kommutölur í sætum 0-5 

9. Ef skilgreindir eru strengirnir st1 og st2 á eftirfarandi hátt: 
String st1 = "Britney"; 
String st2 = "Justin"; 
Hvað af eftirfarandi er EKKI lögleg setning? 

 String truelove = st1 + st2; 
 String truth = st1 – st2; 
 boolean better = st2.equals(st1); 
 boolean same = st1.equals(st1+st2); 

10. Hvað af eftirfarandi á við um aðferðir? 
 Ef aðferð er skilgreind sem public er hún aðgengileg úr öðrum klösum 
 Ef aðferð er skilgreind verður að nota hana einhversstaðar í forritinu 
 Aðferð sem er skilgreind með skilagildi void þarf að hafa return setningu neðst í 

aðferðinni. 
 Ef aðferð er skilgreind þannig að hún taki inn eina eða fleiri færibreytur, er ekki 

hægt að skilgreina aðra aðferð með sama nafni sem ekki tekur inn neina 
færibreytu 

Skilningur/villuleit – 10% 
Eftirfarandi forritsbútur á að reikna út meðaltal allra talna í heiltölufylki. Í því eru a.m.k. 
fimm villur, þetta geta verið bæði þýðingarvillur og hugsanavillur. Merkið við villurnar og 
færið til betri vegar. 
int iTolur[] = {4,78,91,23.3,44,17,64,38,97,61,20}; 

double iMedal;  

for(int i = 0; i < iTolur.length; i++) 

{ 

   iMedaltal += iTolur[i]; 

   i++; 
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} 

iMedal /= iTolur; 
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Reikniaðgerðir og endurtekning – 15% 
Gefið er að t1 er textareitur (TextField). Spurt er hvað stendur í textareitnum t1 eftir að 
skipanirnar í hverju dæmi fyrir sig hafa verið gefnar. 

1. 
double dEinn = 8.4; 
double dTveir = 4.0; 
double dThrir = Math.abs(dEinn); 
if(dThrir%dTveir == Math.abs(Math.PI)+ 1.2) 
 t1.setText(dEinn +" "+ dTveir); 
else 
 t1.setText(""+(dEinn+dThrir)); 

Svar ________________ 
 
2. 
int iEinn = (int)Math.PI; 
int iTveir = (int)Math.PI; 
iEinn *= iTveir; 
iTveir += iEinn; 
if(iEinn%iTveir > iTveir%iEinn) 
 t1.setText("iEinn er stærri"); 
else 
 t1.setText("iTveir er stærri"); 

Svar ________________ 
3.  
int iFylki[] = {1,2,3,4,5}; 
double dFletti = 0; int iFjoldi = 0; 
while(iFjoldi < iFylki.length) 
{ 
 dFletti += iFylki[iFjoldi]*iFylki.length; 
 iFjoldi++; 
} 
t1.setText(""+dFletti); 

Svar ________________ 
Skrifa aðferð 25% 

1. 15% 
Búið til aðferð sem heitir Birta sem  tekur inn tvær færibreytur: heiltölu, og streng, og 
skrifar þær á skjáinn, í textasvæði(TextArea) ta, á eftirfarandi hátt og skilar bókstafnum í 
því sæti sem heiltalan segir til um: 
********************************** 
Þú valdir bókstaf númer 4 í strengnum 
"Hani, krummi, hundur, svín" 
Strengurinn er 26 stafir og bókstafurinn 
er innan leyfilegra marka. 
Bókstafurinn er: i 

*********************************** 
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2. 10% 

Ljúkið við eftirfarandi paint aðferð í vefforriti. 
Aðferðin á að teikna tíu lóðrétt strik með jöfnu 
millibili en tilviljanakennda(random) lengd. Einnig 
eiga línurnar að vera til skiptis bláar og rauðar. 
public void paint(Graphics g) 

{ 

} 

Skrifa forrit -30% 
Búið til forrit sem hefur eftirfarandi eiginleika. 

Tvö textabox(TextField) 

Eitt textasvæði(TextArea) 

Tvo hnappa(Button) 

Ef ýtt er á hnappinn "Birta" þá er náð í streng úr fyrra textaboxinu en heiltölu úr seinna 
textaboxinu. 

Strengur og tala eru send inn í aðferðina Birta sem þið eruð búin að útfæra, þið þurfið þar af 
leiðandi ekki að útfæra aðferðina Birta hér, einungis að kalla í hana. 

Útfærið einnig það, að þegar ýtt er á hnappinn Hreinsa, þá er hreinsað úr textaboxum og 
textasvæði. 

Valfrjálst er hvort þið útfærið þetta sem vefforrit eða sjálfstætt forrit. 

Franska, 5. bekkur, viðskipta- og stærðfræðideild 
1. Málfræði og málnotkun (55%) 
I. 10% Mettez les verbes à l´impératif, comme dans l´exemple. (Notið ávallt 2.p.et. og 

andlagsfn. eða en eða y):  
Dæmi: Prendre (le livre) Prends-le 
1. Écrire (Paul) 
2. Attendre (je) 
3. Aller (au cinéma) 
4. Ouvrir (la porte) 
5. Téléphoner (Anna et Alain) 
6. Lire (ces pages) 
7. Boire (du café) 
8. Mettre (ce pull) 
9. Parler (ta tante) 
10. Inviter (ton collègue) 

II. 8% Mettez les verbes au temps qui convient: (Setjið sögnina í viðeigandi tíð). 
1. Il quittera la maison, s´il ________(pouvoir) 
2. Si j´avais le choix, je_______(être) journaliste. 
3. Elle n´aurait pas peur si vous______(savoir) conduire. 
4. Si tu ____(voir) Paul, tu lui diras „bonjour“ de ma part.  
5. Nous ne_____(aller) pas à Monte-Carlo si nous étions à votre place. 
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6. Si son frère était gentil, il____(pouvoir) venir avec nous. 
7. S´il gagne au loto, il______(faire) le tour du monde. 
8. Si j´avais un meilleur salaire, nous____(acheter) une maison. 

III. 8% Mettez les verbes au subjonctif: 
1. Je veux que tu____avec nous. (venir) 
2. Il faut qu´elles____tous les jours. (sortir) 
3. Il vaut mieux que vous____le bus. (prendre) 
4. Je regrette que je ne____pas à l´heure. (être) 
5. Je veux qu´elle me____(répondre) 
6. Il faut que nous____de l´eau. (acheter) 
7. Il vaut mieux que je le____moi-même. (faire) 
8. Je regrette que les gens n´____pas plus souvent au cinéma. (aller) 

IV. 5% Mettez dont, où, qui, ou que dans l’emplacement laissé libre: 
1. Je viens de recevoir un cadeau____je rêvais depuis longtemps. 
2. J´attends une lettre____ma sœur doit m´envoyer. 
3. Nous avons un fils____joue de la flûte. 
4. J´ai visité le quartier____se trouve le nouveau musée. 
5. Il m´a rendu le livre____je lui avais prêté. 
6. Valérie est ma cousine____habite à Paris. 
7. Catherine est l´amie____je vous ai souvent parlé. 
8. Un désert est un endroit____il y a très peu d´eau. 
9. C´est mon frère____nous a téléphoné hier. 
10. Mes voisins ont un gros chien____j´ai très peur. 

V. 10% Transposez les phrases et mettez un des verbes au gérondif: (Breytið 
setningunum og setjið aðra sögnina í gérondif). 

1. Il a fait du ski et il s´est cassé la jambe.  
2. Vous prenez un taxi et vous arriverez à l´heure.  
3. Tu as lu les petites annonces dans les journaux et tu as trouvé cet emploi.  
4. Les enfants passent leurs vacances en France et ils apprennent le français.  
5. Elle portait la robe rouge et elle était belle.  

VI. 6% Mettez les verbes au passé composé ou à l´imparfait. 
Quand Brigitte Colomb____(partir) en vacances en juin dernier, il 
____(faire) beau et elle____(être) en pleine forme.  
Malheureusement, au bout de 50 km, sa voiture____(tomber) en panne. Elle  
____(devoir) téléphoner à un garagiste qui____(venir) dépanner (gera við) la voiture. 

VII. 8% Écrivez la réponse correcte dans l’emplacement laissé libre. (Skrifið rétt svar í 
eyðurnar). 
1.  Nos invités ont soif. Donne- ______à boire. 

lui / leur / leurs  
2. Mireille skie____que Florence.  

plus bon / mieux / meilleur 
3. Il a fait un cadeau à sa mère : il___a envoyé des fleurs. 

la / elle / lui 
4. Est-ce que_____a téléphoné pour moi? Non,____ 

personne / quelque chose / rien / quelqu´un / qu´est-ce que 
5. Combien de cigarettes fumez-vous_____jour? 

par / pour / dans le  
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6. Vous n´avez pas de voiture, je crois? Si, nous  avons une. Vous ne____saviez pas? 
y / en / l´ la / cela / le 

2. Skilningur (20%) 
I. Lisez le texte et répondez aux questions en islandais (10%):  
Un suicide à Monte-Carlo 
Nous étions assis à la terrasse du Café de Paris, à Monte-Carlo. La nuit était noire, mais il faisait 
encore beau. Quand le serveur nous a apporté notre deuxième bière il a dit: 
“Ah, monsieur-dame, il faut que je vous dise: On vient de trouver Monsieur Johnny Potvin, le 
jeune Canadien, mort sur la plage. Vous le connaissiez, n’est-ce pas? Il avait plein de sang sur 
sa veste. Un employé du Casino a entendu le coup de revolver et l’a trouvé.“ 
Quelle horreur! Quelques heures plus tôt nous avons rencontré Johnny au Casino, devant la 
roulette. Il avait déjà perdu beaucoup d’argent. Alors nous l’avons vu mettre tout son argent sur 
le rouge. Au moment ou l’employé disait “rien ne va plus” il a repris cinq dollars.  
“Noir”, a dit l’employé. 
Johnny a souri, ensuite il a mis le billet de cinq dollars sur la table en disant: “Pour le 
personnel.” 
Puis il a quitté le Casino. 
Le garçon de café nous a expliqué: 
“ Il y a eu plusieurs suicides dernièrement. Alors les employés du Casino ont pris l’habitude de 
mettre quelques billets de cent francs dans la poche du mort avant d’appeler la police.“ 
“ Pourquoi?” 
“Vous comprenez, il ne faut pas que les gens pensent qu’un joueur est mort parce qu’il a perdu 
tout son argent à la roulette. Il vaut mieux qu’on pense qu’il est mort pour une autre raison.“ 
Minuit et demie. 
Nous sommes toujours au café quand le serveur nous raconte la suite de l’histoire: 
“Les agents de police sont allés chercher le corps de Johnny sur la plage. L’employé du Casino, 
qui avait mis dix billets de cent francs dans la poche du mort, était avec eux. Mais le corps n’y 
était plus.  
Alors l’employé est retourné au Casino. On lui a dit que le jeune Canadien est revenu au 
Casino. Il a joué trois fois et il était reparti avec dix mille francs. Les gens pensaient qu’il est 
seulement allé dîner. En tout cas il avait une tache (blettur) rouge sur sa veste. De la sauce 
tomate, sans doute.“ 

Répondez en islandais:  
1. Qui c’est Johnny Potvin? 

Qu´est-ce que l´employé a entendu et qui a-t-il trouvé? 
2. Pourquoi les employés du Casino mettent-ils de l’argent dans les poches des morts? 
3. Qu´est-ce qui s´est passé quand la police est venue chercher le corps? 
4. Qu’est-ce que Johnny a fini par faire au Casino? 

II. 5% Mettez les mots dans l’emplacement laissé libre: (Setjið orðin í eyðurnar, fjögur orð 
ganga af – breytið ekki orðunum). 

a ce sont vis 

meilleurs prennent me sens 

il y a rêve célèbres 

Le témoignage de Marcel M. 
 Je___dans le Gers.  Je suis employé de banque.  Le soir, après le travail, je fais du 

vélo sur les petites routes.  Les gens ici____le temps de vivre.  Et puis,_____plein de 
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choses à faire dans une petite ville. À Marciac, pas loin d´ici, il y a un des plus 
___festivals de jazz de France. Je ____ un privilégié.  Je ne voudrais pas vivre dans 
une grande ville. 

III. 5%  Reliez les phrases. (Tengið saman setningarnar sem eiga saman).  
1. Je ne veux rien savoir pour_____comme s´il revenait des vacances.  
2. Il s´est fâché tout plein_____on me dit que je suis un grand garçon. 
3. Moi, j´aime pas trop quand_____et il a donné un gros coup de pied dans le ballon. 
4. Il en avait la figure tout foncée_____il s´est fait tirer jusqu´à l´eau. 
5. Paulin lui a donné la main et_____aller à l´hôtel et manger de la nourriture minable.  

3. Lesið efni (15%) 
Répondez aux questions en français. 

Il faut être raisonnable 5% 
Pourquoi les parents de Nicolas n´ont-ils pas voulu lui dire où il allait passer ses vacances?  

1 Le départ 5% 
Décrivez l´ambiance (andrúmsloftinu) sur le quai avant le départ de Nicolas à la colonie 
de vacances.  

2 La baignade 5% 
Décrivez une journée dans la colonie de vacances de Nicolas.  

4. Stíll (10%)  
1. Ef hún hefði tíma, kæmi hún að heimsækja mig.  

2. Þau gleyma ferðatöskunni hans Nicolas í bílnum og pabbi hans þarf að fara og sækja hana. 

3. Þið verðið að fara í kvöld. 

4. Börnin fóru syngjandi yfir götuna.  

Franska, 5. bekkur, hagfræðideild 

1. Málfræði og málnotkun (55%) 

I. 10% Mettez les verbes à l´impératif, comme dans l´exemple. (Notið ávallt 2.p.et. og 
andlagsfn. eða en eða y):  
Dæmi: Prendre (le livre) Prends-le 
1. Écrire (Paul) 
2. Attendre (je) 
3. Aller (au cinéma) 
4. Ouvrir (la porte) 
5. Téléphoner (Anna et Alain) 
6. Lire (ces pages) 
7. Boire (du café) 
8. Mettre (ce pull) 
9. Parler (ta tante) 
10. Inviter (ton collègue) 

II. 8% Mettez les verbes au temps qui convient: (Setjið sögnina í viðeigandi tíð). 
1. Il quittera la maison, s´il____(pouvoir)  
2. Si j´avais le choix, je_____(être) journaliste. 
3. Elle n´aurait pas peur si vous______(savoir) conduire. 
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4. Si tu____(voir) Paul, tu lui diras „bonjour“ de ma part.  
5. Nous ne______(aller) pas à Monte-Carlo si nous étions à votre place. 
6. Si son frère était gentil, il____(pouvoir) venir avec nous. 
7. S´il gagne au loto, il_____(faire) le tour du monde. 
8. Si j´avais un meilleur salaire, nous____(acheter) une maison. 

III. 8% Mettez les verbes au subjonctif: 
1. Je veux que tu____avec nous. (venir) 
2. Il faut qu´elles____tous les jours. (sortir) 
3. Il vaut mieux que vous____le bus. (prendre) 
4. Je regrette que je ne____pas à l´heure. (être) 
5. Je veux qu´elle me____(répondre) 
6. Il faut que nous____de l´eau. (acheter) 
7. Il vaut mieux que je le____moi-même. (faire) 
8. Je regrette que les gens n´____pas plus souvent au cinéma. (aller) 

IV. 5% Mettez dont, où, qui, ou que dans l’emplacement laissé libre: 
1. Je viens de recevoir un cadeau____je rêvais depuis longtemps. 
2. J´attends une lettre____ma sœur doit m´envoyer. 
3. Nous avons un fils____joue de la flûte. 
4. J´ai visité le quartier____se trouve le nouveau musée. 
5. Il m´a rendu le livre____je lui avais prêté. 
6. Valérie est ma cousine____habite à Paris. 
7. Catherine est l´amie____je vous ai souvent parlé. 
8. Un désert est un endroit____il y a très peu d´eau. 
9. C´est mon frère____nous a téléphoné hier. 
10. Mes voisins ont un gros chien____j´ai très peur. 

V. 10% Transposez les phrases et mettez un des verbes au gérondif: (Breytið 
setningunum og setjið aðra sögnina í gérondif). 
1. Il a fait du ski et il s´est cassé la jambe.  
2. Vous prenez un taxi et vous arriverez à l´heure.  
3. Tu as lu les petites annonces dans les journaux et tu as trouvé cet emploi.  
4. Les enfants passent leurs vacances en France et ils apprennent le français.  
5. Elle portait la robe rouge et elle était belle.  

VI. 6% Mettez les verbes au passé composé ou à l´imparfait. 

Quand Brigitte Colomb____(partir) en vacances en juin dernier, il 
____(faire) beau et elle____(être) en pleine forme. 
Malheureusement, au bout de 50  km, sa voiture____(tomber) en panne. Elle  
____(devoir)  téléphoner à un garagiste qui____(venir) dépanner (gera við) la voiture. 

VII. 8% Écrivez la réponse correcte dans l’emplacement laissé libre. (Skrifið rétt svar í 
eyðurnar). 

1.  Nos invités ont soif. Donne-____à boire. 
lui / leur / leurs  

2.  Mireille skie________que Florence.  
plus bon / mieux / meilleur 

3.  Il a fait un cadeau à sa mère: il______a envoyé des fleurs. 
la / elle / lui 
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4.  Est-ce que___a téléphoné pour moi? Non,____ 
personne / quelque chose / rien / quelqu´un / qu´est-ce que 

5. Combien de cigarettes fumez-vous_____jour? 
par / pour / dans le  

6. Vous n´avez pas de voiture, je crois?  Si, nous____avons une. Vous ne____saviez pas? 
y / en / l´la / cela / le 

2. Skilningur (20%) 

I. Lisez le texte et répondez aux questions en islandais (10%):  

Un suicide à Monte-Carlo 
Nous étions assis à la terrasse du Café de Paris, à Monte-Carlo. La nuit était noire, mais il faisait 
encore beau. Quand le serveur nous a apporté notre deuxième bière il a dit: 
“Ah, monsieur-dame, il faut que je vous dise: On vient de trouver Monsieur Johnny Potvin, le 
jeune Canadien, mort sur la plage. Vous le connaissiez, n’est-ce pas? Il avait plein de sang sur 
sa veste. Un employé du Casino a entendu le coup de revolver et l’a trouvé.“ 
Quelle horreur! Quelques heures plus tôt nous avons rencontré Johnny au Casino, devant la 
roulette. Il avait déjà perdu beaucoup d’argent. Alors nous l’avons vu mettre tout son argent sur 
le rouge. Au moment ou l’employé disait “rien ne va plus” il a repris cinq dollars.  
“Noir” a dit l’employé. 
Johnny a souri, ensuite il a mis le billet de cinq dollars sur la table en disant: “Pour le 
personnel.” 
Puis il a quitté le Casino. 
Le garçon de café nous a expliqué: 
“Il y a eu plusieurs suicides dernièrement. Alors les employés du Casino ont pris l’habitude de 
mettre quelques billets de cent francs dans la poche du mort avant d’appeler la police.“ 
“Pourquoi?” 
“Vous comprenez, il ne faut pas que les gens pensent qu’un joueur est mort parce qu’il a perdu 
tout son argent à la roulette. Il vaut mieux qu’on pense qu’il est mort pour une autre raison.“ 
Minuit et demie. 
Nous sommes toujours au café quand le serveur nous raconte la suite de l’histoire: 
“Les agents de police sont allés chercher le corps de Johnny sur la plage. L’employé du Casino, 
qui avait mis dix billets de cent francs dans la poche du mort, était avec eux. Mais le corps n’y 
était plus.  
Alors l’employé est retourné au Casino. On lui a dit que le jeune Canadien est revenu au 
Casino. Il a joué trois fois et il est reparti avec dix mille francs. Les gens pensaient qu’il est 
seulement allé dîner. En tout cas il avait une tache (blettur) rouge sur sa veste. De la sauce 
tomate, sans doute.“ 

Répondez en islandais:  
5. Qui c’est Johnny Potvin? 
6. Qu´est-ce que l´employé a entendu et qui a-t-il trouvé? 
7. Pourquoi les employés du Casino mettent-ils de l’argent dans les poches des morts? 
8. Qu´est-ce qui s´est passé quand la police est venue chercher le corps? 
9. Qu’est-ce que Johnny a fini par faire au Casino? 
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II. 10% Mettez les mots dans l’emplacement laissé libre: (Engu þarf að breyta). 

Barbe Bleue 

précipite interdite s’arrête magnifiques escalier 

ouvrir richesses se rappelle admirent résister 

Elles visitent aussitôt les chambres____, elles____les beaux meubles, elles félicitent leur amie. 
Mais elle, elle ne s’intéresse pas à toutes ces____. Elle a surtout envie d’aller____la porte de la 
pièce____.  
Elle ne peut plus____à la curiosité. Quand ses amies la quittent, elle se____, par un 
petit____,jusqu’à la pièce. Elle____devant la porte. Elle____les paroles de son mari: ”Si vous 
l’ouvrez, ma colère sera terrible!” 

3. Lesið efni (15%) 
3 Le Petit Chaperon Rouge 5% 

Pourquoi le Petit Chaperon Rouge va-t-elle chez sa grand-mère et qu´est-ce qu´elle doit 
lui apporter?  

4 Le petit Poucet 5% 
Pourquoi l’ogre a-t-il tué ses filles?  

5  Les souhaits ridicules 5% 
Comment le bûcheron et sa femme ont-ils utilisé les trois souhaits? 

4. Stíll (10%)  
1. Ef hún hefði tíma, kæmi hún að heimsækja mig. 

2. Þau gleyma ferðatöskunni hans Nicolas í bílnum og pabbi hans þarf að fara og sækja hana. 

3. Þið verðið að fara í kvöld. 

4. Börnin fóru syngjandi yfir götuna. 

Franska, 6. bekkur, alþjóða- og máladeild 
I. Skilningur (25%) 

I.  Mettez les mots où il faut (7%) (5 orð ganga af, breytið ekki orðunum) 
 

sportives diffusions entrent accès succès diffusent 

médecin loisirs libres groupes médias bande 

Culture et loisirs 
Les jeunes à Reykjavík ont _____ à un vaste éventail d’activités culturelles et de _____. Il y 
a des clubs d’art dramatique, des sociétés de rhétorique, des clubs de bridge et d’échecs et 
des sociétés ___. La danse et le ballet-jazz ont beaucoup d’amateurs, et de jeunes musiciens 
jouent dans de nombreux _____. On s’intéresse également beaucoup aux ____: des groupes 
de jeunes ______ même sur leur propre station de radio. Toutes ces activités _____ dans le 
cadre des écoles, de diverses associations et de la municipalité de Reykjavík, qui administre 
sept foyers de la culture.  
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II. Reliez les phrases (8%) (Tengið saman setningarnar). 
1. Les jeunes mettent la période de grandes 

vacances 
_____ qui fonctionnent toute l’année 

2. Pendant l’été, la municipalité de Reykjavík _____ s’est efforcée de développer ce 
potentiel. 

3. Un grand nombre d’élèves travaillent _____ à profit pour se familiariser avec le 
monde du travail. 

4. La ville de Reykjavík  _____ ressemble à celle de leur homologues 
des autres pays occidentaux. 

5. Il y a donc matière pour _____ un travail important de formation. 

6. La vie des jeunes à Reykjavík _____ s’est associé aux espoirs de paix. 

7. La municipalité gère trois piscines en plein 
air et une couverte,  

_____ organise des activités de plein air, 
sportives et culturelles. 

8. Le nom de Reykjavík _____ parallèlement à leurs études. 

III.  Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais (10%) 

Connaissez-vous Bertrand Hartman? 

Albert Billot, détective privé doit retrouver M Bertrand Hartman disparu depuis 
quelques jours. 
Albert Billot décida de faire le tour des trois ou quatre bistrots voisins de l’immeuble où 
travaillait M Hartman. Qui sait, on pourrait peut-être lui donner des informations sur 
Hartman. On le connaissait bien à La Table Ronde. Il y prenait son petit déjeuner tous les 
matins. La serveuse l’aimait bien: un homme discret, charmant, 35, 40 ans, pas mal du tout, 
dit elle. La fleuriste du Bouton d’or, le magasin d’à côté, qui était en train de prendre un 
petit café, le connaissait aussi. C’était un de ses clients, depuis quelques mois. Intéressé, 
Billot s’assit à côté d’elle. La fleuriste était enchantée de répondre à ses questions. Elle dit 
que Hartman achetait souvent des fleurs, toujours les mêmes, des roses jaunes, et que, deux 
ou trois fois, il lui avait demandé de livrer un bouquet de fleurs rue Saint-Paul. Billot lui 
demanda si elle pourrait retrouver l’adresse. Elle voulait bien essayer, mais il fallait qu’il la 
suive dans le magasin et qu’il lui laisse le temps de chercher dans ses papiers. Pendant 
qu’elle cherchait, elle lui parla de ses impressions. Elle était sûre que Hartman envoyait des 
fleurs à une femme dont il était amoureux et qui l’aimait. Billot décida d’aller rue Saint-Paul 
au domicile de cette femme qui aimait les roses jaunes.  

Billot sonna chez la concierge qui avait l’air de bien connaître Barbara Auteuil, la femme 
qui recevait des roses. Elle habitait l’immeuble depuis trois ans. “Il faut vous dire que je ne 
passe pas mon temps à observer mes locataires, dit la concierge, j’ai trop à faire.” En fait, 
elle savait beaucoup de choses et elle avait envie de parler. Mme Auteuil recevait souvent la 
visite d’un homme. D’après sa description, c’était Hartman. Et ils sortaient tous les deux la 
main dans la main, comme des amoureux. Un couple charmant! Il y avait presque une 
semaine que Barbara Auteuil était partie en vacances. Elle avait laissé une adresse où faire 
suivre son courrier. 

Comme la concierge commençait à distribuer le courrier, Billot en profita pour lire l’adresse 
de Barbara dans les papiers éparpillés sur la table de la petite loge: elle était à Castelbrac, 
dans les Corbières.  
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Répondez en islandais: 
1. Qu’est-ce que c’est La Table Ronde? 
2. Quand est-ce que la serveuse voit M Hartman? 
3. Comment la fleuriste connaît-elle M Hartman? 
4. Pourquoi Billot va-t-il à la rue Saint-Paul? 
5. Quand est-ce que la concierge a vu M Hartman? 

Lesið efni (55%)  
Répondez aux questions en français.  
(Athuga vægi hverrar spurningar, skrifið ekki of langt mál). 
I. La Parure (6%) 

1. Comment Madame Loisel a-t-elle gâché (eyðileggja) sa vie? (6%) 

II. Les contes de Perrault (18%) 
Barbe Bleue: 

1. Pourquoi est-ce qu’on avait peur de Barbe Bleue? (6%) 
Le Petit Poucet: 

1. Pourquoi l’ogre a-t-il mangé ses filles? (6%) 
Les souhaits ridicules: 

1. Comment le bûcheron et sa femme ont-ils utilisé les trois souhaits? (6%) 

III. La vie devant soi (31%) 
1. Les voisins de Momo ne sont pas comme tout le monde. Expliquez et donnez 

deux exemples. (8%) 
2. Quelle est l’histoire du père de Momo et comment est-il mort? (8%) 
3. Racontez la vie de Momo; sa famille, sa condition, ses amis, son caractère. 

(15%) 

Franska, 6. bekkur, val 

1. Málfræði og málnotkun (60%) 
I. 2% Svarið eftirfarandi spurningum með heilum setningum.  

1. Qu´est-ce que tu as fait la semaine dernière? 
2. Qu´est-ce que tu fais le matin avant d´aller à l´école? 

II. 10% Fullgerið setningarnar með því að beygja og setja þá sögn sem passar hverju sinni inn 
í nútíð. 
 

- dire - avoir - lire - regretter - finir 
- boire - devoir - venir - être - ouvrir 

1. „Je ne ____rien“ est une célèbre chanson d´Edith Piaf. 
2. „Tu ____souvent au centre?“ 
3. Vous ____„au revoir“ à vos amis. 
4. On ____soif. 
5. Tu _____de quelle nationalité? 
6. Vous_____ trop d´alcool, monsieur! 
7. Ils _____l´école à trois heures et demie le lundi. 
8. Julie_____ la porte de sa chambre. 
9. Nous _____toujours un roman de sciencefiction avant d´aller au lit. 
10. Excuse-moi, je _____partir , parce que j´ai un rendez-vous important. 



 

165 

III. 6% Setjið alla setninguna í fleirtölu. 
1. Elle va avec lui. Elles 
2. Elle prend sa voiture. Elles 
3. Il veut acheter le pantalon. Ils 

IV. 8% Setjið í boðhátt. 
1. Farið með (avec) systrum ykkar! 
2. Borðaðu mikið! 
3. Vertu lítill! 
4. Komið á morgun! 

V. 8% Lesið textann vel og setjið hann í kvenkyn. 
Il s´appelle Marc. Il est un nouveau étudiant dans mon école. Il est beau et il a l´air 
très gentil. Il est un bon danseur, très connu et il est heureux avec sa vie. 

Elle s´appelle Maria. Elle est  

VI. 4% Setjið inn eignarfornafnið. (Frumlagið er eigandinn). 
1. Je fais___courses. 
2. Où achetez - vous ____pantalon? 
3. Tu arrives avec ___ami? 
4. Ils sont dans ____bureau. 
5. Maria aime ____chambre.  
6. Nous aimons ____école. 
7. J´aime ____chien. 
8. Elle met ____robe verte. 

VII. 15% Finnið sagnirnar 13 og setjið þær í passé composé. Óþarfi er að endurrita allan 
textann. 
Anna aime voyager et tous les ans elle va à Akureyri. Le premier août, Anna met ses 
bagages dans sa Renault. À quatre heures elle arrive à Akureyri. Il pleut. Elle ne veut 
pas être en retard, parce-que elle a rendez-vous avec son ami Paul, au théâtre. Après le 
théâtre ils vont au restaurant, ils mangent bien, puis très tard le soir ils rentrent à la 
maison. Paul ne peut pas s´endormir, alors il lit un peu, mais Anna regarde la télé. 

VIII. 7% Setjið inn það sem vantar, ekki þarf að breyta neinu og einungis eitt svar er rétt . 
1. Vous voulez du gâteau? Oui, avec plaisir, nous ___faim. 
sommes/avons/faisons 

2. Dans la grande salle ____beaucoup d´élèves. 
c´est/ce sont/il y a 

3. En été je vais_____Portugal. 
aux/à la/au 

4. Tu n´as pas parlé avec ta mère hier? ____j´ai parlé avec elle hier. 
Si/Non/Oui 

5. Vous avez des enfants? Oui, une fille, elle ___dix ans. 
fait / a / est  

6. C´est Benoît? Oui, c´est ____. 
lui/il/eux 

7. Il ____toujours beau à Cannes en été. 
est/fait/a 
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2. Skilningur (30%) 
I. 6% Setjið réttan staf í réttan hring. 
a) la main b) le nez c) le pied d) le dos e) la bouche f) le bras 
g) l´épaule h) le ventre i) les oreilles j) la tête k) la jambe  

 

II. 5% Tengið saman setningar:  

Excusez-moi. Vous avez cinq minutes? ____On va bien trouver une solution. 

Vous venez souvent au centre? ____C´est pour une enquête. 

Oh, pardon! ____Nous sommes collègues maintenant. 

On se tutoie? ____Deux ou trois fois par semaine. 

Passe demain dans mon bureau. ____Ce n´est pas grave. 

III. 4% Setjið kross fyrir framan rétta svarið. Athugið að einungis kemur eitt svar til greina:  

1. Vous allez où? 2. Comment allez vous? 

____Demain. ____Le 20 septembre. 

____En France. ____Très bien. Et vous? 

____Parce que j´aime l´école. ____À Philadelphie. 

3. Tu vas quand à l´école? 4. Où est-ce que tu arrives? 

____Le matin. ____À la gare de Lyon. 

____22, rue Colbert. ____À dix heures. 

____En bus. ____Avec mes amis. 

IV. 5% Fyllið í eyðurnar, fjögur orð ganga af, ekki þarf að breyta neinu. 

enfants toujours se marient de l´argent la famille 

beaucoup les courses les décisions nécessaires  

Les Français ____tard (seint). Le premier mariage est à 27 ans en moyenne pour les femmes et a 
29 ans pour les hommes. Et ils divorcent _____Mais la famille est la première valeur pour 94 % 
d´entre eux. La majorité des couples a moins de (minna en ) deux ____, ce qui n´est pas 
suffisant pour renouveler les générations. Déjà, un quart des Français a plus de 65 ans! 
Beaucoup des femmes travaillent et apportent ____au ménage. Le mari et la femme prennent 
____importantes ensemble. Mais l´égalité n´existe pas encore pour les travaux domestiques. 

V. 10% Lesið textann vel og svarið spurningum á íslensku. 
Lundi le 17 janvier 

Chère Sophie 
 
Merci pour ta lettre que j´ai eu hier et j´ai lu ta lettre avec grand plaisir. 
Nous n´allons pas bien ici à Rouen.   Aujourd´hui, je suis très fatiguée, j´ai très mal a la gorge, 
j´ai mal à la tête et j´ai de la fièvre, le médecin dit que ce n´est pas grave, c´est seulement la 
grippe…  La semaine dernière je suis allée à Paris et je suis allée dans de grands magasins.  Je 
suis allée dans un magasin qui vend des pulls, mais des pulls vraiment pas chers! 
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J´ai d´abord choisi un pull vert– c´est ma couleur préférée, puis j´ai vu un autre pull blanc en 
coton, puis la vendeuse est arrivée avec un autre, très beau pull bleu.  Je n´ai pas pu choisir et 
j´ai fini par acheter les trois pulls!! 
Ils  ont coûté dix-neuf cent quatre-vingt-treize euros!! 
Quand j´ai voulu rentrer à Rouen, je n´ai pas pu acheter mon billet de train parce que je n´ai pas 
eu d´argent!  Alors j´ai demandé à un policier de me donner cinq euros, mais il a dit: - Non, 
mademoiselle, je ne travaille pas à la banque – je ne peux pas vous donner cinq euros. 
Mais puis j´ai vu Claire, une collègue et elle a dit – Bien sûr, je peux te donner de l´argent.  Et 
elle m´a donné cinq euros et j´ai pu acheter le billet de train. 
À très bientôt 
Ton amie Chantal. 

Svarið spurningunum með heilum setningum á íslensku:  
1. Quand est-ce que Chantal a eu la lettre de Sophie? 
2. Chantal ne va pas très bien, qu´est-ce qu´elle a? 
3. Qu´est-ce que Chantal a acheté la semaine dernière à Paris? 
4. Les pulls ont coûté combien? 
5. Quel est son problème pour rentrer à Rouen? 

3. Frjáls ritun (10%) 
Skrifið um dag í lífi ykkar. Hvernig byrjar hann og hvernig endar hann. Reynið að nota alla þá 
frönsku sem þið hafið lært og munið eftir afturbeygðu sögnunum! Skrifið í nútíð um 10 línur. 
Sannleiksgildi frásagnanna verður ekki kannað. 

Heimspeki, 6. bekkur, val 
A 25% - Lesin ritskýring: 
Lesið meðfylgjandi fylgiblað úr Krítóni og svarið eftirfarandi spurningum í stuttu máli, rökstutt 
með tilvísunum í textann.  

1. Hvaða aðferð beitir Sókrates í þessum texta og hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi 
til að hún virki? 

2. Hvaða tegund rökfærslu byggir Sókrates á og er notkun hans á henni sannfærandi? 
3. Hvaða skoðun má ætla að Platón hafi haft á lýðræði miðað við þennan texta og hvernig 

má tengja þá skoðun við heimspeki hans almennt? 

B 10% Ólesin ritskýring  
Lesið meðfylgjandi fylgiblað úr Handan góðs og ills eftir Friedrich Nietzsche og svarið 
eftirfarandi spurningum í stuttu máli, rökstutt með tilvísunum í textann.  

I. Hver eru tengsl lýðræðis og kristni samkvæmt þessum texta? 
II. Hvaða skoðun hefur Nietzsche á lýðræði? 

III. Hvort munduð þið telja Nietzsche vinstri eða hægri mann (hver væri afstaða hans til 
velferðar t.a.m.)? 

C 20% almennar spurningar: 
1. Skilgreinið dygð samkvæmt Aristótelesi. 
2. Hver eru höfuðeinkenni stóuspekinnar? 
3. Fjallið um réttlæti með hliðsjón af meðfylgjandi mynd:  
4. Segið frá a.m.k. tveimur ólíkum heimspekilegum skoðunum á samúð.  

C 45% Ritgerð. Veljið eitt eftirtalinna efna og gerið ítarlega og rökstudda grein fyrir því.  
a. Hver eru helstu grundvallarsjónarmið heimspekinga til siðfræði? Segið kost og löst á 

þeim og hver ykkur hugnast best. Rökstyðjið afstöðu ykkar.  
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b. Tilvistarspekingar á borð við Nietzsche, Sartre og Camus hafa gagnrýnt hefðbundna 
heimspeki og hafa mjög ákveðnar hugmyndir um hvernig okkur beri að lifa lífinu. Segið 
frá þessum pælingum og takið rökstudda afstöðu. 

c. Lýðræðið hefur gefið okkur einsleitt og leiðinlegt samfélag þar sem allir eru eins og 
enginn skarar fram úr. Takið afstöðu til þessarar skoðunar og bregðist við með þéttum 
heimspekilegum rökum og vísunar til hugsanlegra skoðana ólíkra heimspekinga á því.  

d. Eini aginn sem máli skiptir er sjálfsagi. Takið afstöðu til þessarar skoðunar og bregðist 
við með þéttum heimspekilegum rökum og vísunar til hugsanlegra skoðana ólíkra 
heimspekinga á efninu.  

Fylgiblað með Heimspeki, 6. bekkur val 
Krítón: Hvað annað? 
Sókrates: Jæja þá! Nú skulum við rifja upp fyrir okkur fleiri af okkar fyrri setningum. Þegar, til 
dæmis að taka, einhver maður temur sér líkamsæfingar og gerir þær að íþrótt sinni – á hann þá 
að gefa gaum að lofi og lasti hvers manns, eða einungis þess eins, sem er læknir eða 
íþróttakennari? 
Krítón: Þess eins. 
Sókrates: Hann á eftir því að óttast last þessa eina manns og gleðjast af lofi hans, en ekki 
almennings? 
Krítón: Já, það liggur í augum uppi. 
Sókrates: Hann á þá að haga lífi sínu, æfa sig og neyta matar og drykkjar eins og þessum eina 
manni þykir rétt, sem er kennari og hefur vit á, en ekki eins og almenningi finnst eiga að vera? 
Krítón: Satt er það. 
Sókrates: Gott og vel. En ef hann óhlýðnast þessum eina manni og virðir álit hans, lof og last, 
að vettugi, en metur mikils það, sem almenningur segir, og þeir, sem hafa ekki vit á – mun 
honum ekki koma það í koll? 
Krítón: Jú, því ekki það? 
Sókrates: Hvernig hefnist honum þá fyrir, hve mikið tjón mun hann bíða og á hverjum hluta 
mannsins bitnar það? 
Krítón: Á líkamanum auðvitað, því að það fer gersamlega með hann. 
Sókrates: Vel svarað! En svo fer og um aðra hluti, kæri Krítón, og er óþarfi að telja þá upp alla 
saman. Nú erum við sérstaklega að fást við að íhuga réttlátt og ranglátt, fagurt og ljótt, gott og 
illt. Eigum við um þau efni að fara eftir áliti almennings og óttast það, eða áliti þess eina, sem 
vit hefur á, ef hann er til? Eigum við fremur að skammast okkar og hafa beyg af honum en 
öllum hinum til samans? Ef við hlýðum honum ekki, þá spillum við því og skemmum það, sem 
okkur kom áður saman um, að batnaði við réttlæti, en tortímdist við ranglæti. Eða er ekkert 
þvílíkt til? 
Krítón: Jú, það held ég, Sókrates. 
Sókrates: Gætum nú að! Ef við spillum því, sem batnar af áhrifum heilbrigði, en hrörnar af 
áhrifum sjúkleika, með því að haga okkur eftir áliti þeirra, sem hafa ekki vit á – ætli okkur sé þá 
tilvinnandi að lifa? Og það, sem hér er um að ræða, er líkaminn, eða er ekki svo? 
Krítón: Jú. 
Sókranes: Er okkur þá líft með vesælan og spilltan líkama? 
Krítón: Nei, hreint ekki. 
Sókrates: En er okkur þá líft, þegar það er spillt, sem skemmist af ranglæti, en batnar af réttlæti? 
Eða heldur þú, að sá hluti mannsins, sem réttlæti og ranglæti hafa áhrif á, sé minna virði en 
líkaminn? 
Krítón: Engan veginn. 
Sókrates: Heldur meira virði? 
Krítón: Já, miklu meira virði. 
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Sókrates: Við eigum þá, vinur minn, eftir þessu.... 
 
Nietzsche HGI 
„ætti að vera. Þetta siðferði er harðsnúið og vægðarlaust og segir: „Ég er siðferðið sjálft og 
ekkert annað er til.“ Með hjálp trúar sem ýtti undir og hampaði hinum duldu löngunum 
hjarðdýrsins er nú jafnvel svo komið að þetta siðferði er farið að láta sífellt meir að sér kveða í 
pólitísku og félagslegu tilliti. Lýðræðishreyfingin er arftaki hinnar kristnu hreyfinar. 
Fyrir hina óþreyjufullu, þá sem eru sýktir og gagnteknir af fyrrnefndri eðlisávísun, er þessi 
breyting alltof hægfara og sofandaleg. Ýlfrið í stjórnleysingjahundunum sem sífellt verður 
ógurlegra þar sem þeir sveima um öngstræti evrópskrar menningar með uppglennta skoltana 
talar sínu máli. Þeir virðast andstæða meinlausra og vinnusamra lýðræðissinna og 
byltingarhugsuða, og enn ólíkari álkulegum heimspekiruglurum og þeim bræðralagsbullurum 
sem kalla sig sósíalista  og vilja „frjálst samfélag“. Sannleikurinn er hins vegar sá að þeir eru 
haldnir nákvæmlega sömu eðlislægu andúðinni á öllum öðrum samfélagsgerðum en þeirri sem 
hæfir hinni sjálfráðu hjörð (og ganga jafnvel svo langt að afneita hugtökunum „húsbóndi“ og 
„þræll“ – ni dieu ni maître 83 

eins og segir í einu af vígorðum sósíalista). Þeir eru samstiga í þrjóskulegu andófi sínu gegn 
öllum sérkröfum, sérréttindum og forréttindum (það þýðir þegar öllu er á botninn hvolft gegn 
öllum réttindum, því þegar allir eru orðnir jafnir þarf enginn lengur nein „réttindi“). Og þeir eru 
haldnir sömu tortryggninni gagnvart refsivendi réttlætisins. (Líkt og refsivöndurinn væri ofbeldi 
gegn þeim sem minna mega sín, hið óréttláta við óhjákvæmilegar afleiðingar allra fyrri 
samfélaga.) En þeir eru líka allir gagnteknir af meðaumkunartrúnni, samúðinni með öllu sem 
finnur til, lifir og þjáist ( allt frá hinum lægstu dýrum upp til „guðs“ – gegndarlaus „samúð með 
guði“ hæfir lýðræðistímum). Þeir taka líka allir einum rómi undir öskur og óþreyju 
vorkunnseminnar í ógnarhatri sínu á þjáningunni sem slíkri, í nærri kvenlegum vanmætti sínum 
til að vera einungis áhorfendur að henni, og leyfa mönnunum að þjást. Þeir eru líka allir haldnir 
þeim ósjálfráða doða og veiklun sem nú virðist ógna Evrópu með nýjum búddhisma. Þeir trúa 
líka allir á siðferði sameiginlegrar meðaumkunar, líkt og það væri siðferðið sem slíkt, 
hátindurinn, það hæsta sem maðurinn hefði náð, einasta von  framtíðarinnar, huggun 
samtímans, hin mikla syndaaflausn allra tíma. Öllum er þeim sameiginleg trúin á samfélagið 
sem lausnara, með öðrum orðum á hjörðina, á „sig sjálfa“... 
 
83 „Hvorki guð né herra“. 

Íslenska 
Málsaga (20%) 
1. – 4. Sýnið hvernig skyldleika eftirfarandi orða er háttað:  

a) seyða – sjóða – suð – soð – sauður 
b) hlöður – hlóðir 

5. – 8. Magnús Örn – Katrín Dögg – Jóhannes Þór – Pétur Már. Gerið grein fyrir því hvað 
einkennir samsetningu þessara tvínefna frá málsögulegu sjónarmiði. 

9. – 11. Hvaða hljóðbreytingar hafa átt sér stað í eftirtöldum orðum? 
a) Hlín – hlein  
b) *svistir > systir  
c) mínn > minn  

12. – 16. Af orðunum bót og sár eru mynduð orð með hljóðvarpi. Sýnið á sérhljóðaþríhyrningi 
hver þessi nýju hljóðvarpshljóð eru. Hvað heitir hljóðvarpið og hver var 
hljóðvarpsvaldurinn? Hvað varð svo síðar um hin nýju hljóðvarpshljóð? 
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17. – 20. Fjallið skilmerkilega um verkefni a) eða b): 
a) Málþróun á 19. og 20. öld. 
b) Germönsk mál. 

Eddukvæði og Frásagnarlist fyrri alda (25%) 

21. – 31. Úr Völuspá 
Kjóll fer austan, 
koma munu Múspells 
um lög lýðir, 
en Loki stýrir. 
Fara fíflmegir (fífls megir í útgáfu Máls og menningar) 
með freka allir, 
þeim er bróðir 
Býleists í för. (Býleifs í útgáfu Máls og menningar) 
 
a)  Endursegið efni vísunnar í heild þannig að merking undirstrikaðra orða komi 

skýrt fram. 
b)  Í erindinu er vikið að ferðalagi. Hvert er förinni heitið og hver er tilgangurinn?  
c)  Hvað nefnist bragarháttur vísunnar og hver eru helstu einkenni hans? 

32. – 39. Úr Hávamálum 
Brandur af brandi 
brenn, unz brunninn er, 
funi kveikist af funa; 
maður af manni  
verður að máli kunnur, 
en til dælskur af dul. 

a)  Endursegið efni vísunnar í heild þannig að merking undirstrikaðra orða komi 
skýrt fram. 

b)  Einfaldar líkingar, sem sóttar eru í náttúruna, setja talsverðan svip á allmargar 
vísur í Hávamálum. Ræðið þetta efni og takið dæmi af þessari vísu og a.m.k. 
tveimur öðrum sem þið munið eftir.  

40. – 45. Úr Frásagnarlist fyrri alda 
Skýrið eftirfarandi: 
a) Codex Regius  
b) hrynhenda  
c) að yrkja rekið  
d) stefjabálkur  
e) mansöngur  
f) galdurs faðir  
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Edda, Gylfaginning og Skáldskaparmál (15%) 
46. – 50. Parið saman með því að skrifa viðeigandi númer á línubrotið: 

1. Sigyn ____Sessrúmnir 
2. Hel ____Himinbjörg 
3. Þór ____Þrúðvangur 
4. Dagur ____Loki 
5. Heimdallur ____Hermóður hinn hvati 
6. Fróði ____Skinfaxi 
7. Freyja ____Fenja 
8. Líf ____Kör 
9. Hreiðmar ____Hoddmímisholt 
10. Óðinn ____Reginn 

 
51. – 57. Skýrið eftirfarandi kenningar úr sögunni Fáfnisarfur þannig að saga gullsins verði 

ljós. Greinið jafnframt frá því hver ræður yfir gullinu hverju sinni, hvernig hann komst 
yfir það og hvað varð um gullið að lokum:  
a) oturgjöld  
b) nauðgjald ásanna 
c) rógmálmur 
d) ból eða byggð Fáfnis  
e) málmur Gnitaheiðar 
f) byrður Grana 
g) Niflungaskattur eða arfur 

58. – 60. Skaði, dóttir Þjasa jötuns, kemur þrisvar við sögu í Snorra-Eddu. Segið frá því og gerið 
grein fyrir því hvað helst einkennir persónu hennar. 

Bók af bók og Slitur úr íslenskri bókmenntasögu (30%) 
61. – 68. Úr kvæðinu Alþing hið nýja 

Vissi það að fullu 
vísir hinn stórráði. 
Stóð hann upp af stóli, 
studdist við gullsprota: 
„Frelsi vil eg sæma 
framgjarnan lýð, 
ættstóran kynstaf  
Ísafoldar.“ 
… 
Þögn varð á ráðstefnu, 
þótti ríkur mæla, 
fagureygur konungur 
við fólkstjórum horfði; 
stóð hann fyrir stóli, 
studdist við gullsprota, 
hvergi getur tignarmann 
tígulegri. 

Jónas Hallgrímsson 
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a)  Hvert var tilefni þess að þetta kvæði var ort? 
b)  Gerið nokkra grein fyrir afstöðu skáldsins til konungs og jafnframt til þess hvar 

hið nýja þing skuli halda. 
c)  Kvæðið er ort í anda rómantísku stefnunnar. Færið rök fyrir því með tilvísun í 

kvæðið. Hafið í huga efni, orðfæri og ytra form. 

69. – 74. Í íslenskum bókmenntum á 19. öld er mikið um svokallaðan alþýðukveðskap og 
alþýðuskáld.  
a) Hvað er átt við með heitinu alþýðuskáld?  
b) Fjallið um þessi skáld og helstu einkenni kveðskapar þeirra. Nefnið nokkur skáld, 
sem fylla þennan hóp, máli ykkar til stuðnings. 

75. – 82. „Það fór seint að hlýna um vorið eins og vant var. Fyrst kom páskahret, svo 
kóngsbænadagsbylur og loksins uppstigningardagshrina, en úr hvítasunnuhretinu varð 
ekkert það árið, því einmitt skömmu fyrir hvítasunnu fór að hlýna í veðrinu og gera 
stillur, og um sjálfa hátíðina var indælasta veður.“ 
Með þessum orðum hefst sagan Vordraumur eftir Gest Pálsson. Sagan er samin í 
anda raunsæisstefnunnar. Þjóðfélagsleg ádeila var áberandi í verkum höfunda sem 
aðhylltust þá stefnu.  
a) Nefnið helstu ádeiluefni sem ykkur finnst koma fram í sögunni.  
b) Af upphafsorðum sögunnar má skynja ákveðnar vísbendingar um það sem síðar á 
eftir að gerast. Ræðið þetta efni og hafið í huga heiti sögunnar.   

83. – 90. Sólarlag 
Sólin ilmar af eldi 
 allan guðslangan daginn, 
faðmar að sér hvert einasta blóm, 
 andar logni yfir sæinn. 
En þegar kvöldið er komið, 
 og kuldinn úr hafinu stígur, 
þá kastar hún brandi á bláloftsins tjöld 
 og blóðug í logana hnígur. 
Nóttin flýgur og flýgur 
 föl yfir himinbogann. 
Myrkrinu eys hún á eldbrunnin tjöld, 

eys því sem vatni yfir logann. 
Föl og grátin hún gengur, 
 geislanna í blómunum leitar. 
–Enginn í öllum þeim eilífa geim 
 elskaði sólina heitar. 

Jóhann Sigurjónsson 
a) Endursegið efni ljóðsins og gerið rækilega grein fyrir myndmáli (líkingum og 

persónugervingum).  
b) Ljóðið er samið í anda nýrómantísku stefnunnar. Greinið frá helstu einkennum 

þeirrar stefnu.  
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Sjálfstætt fólk (10%) 
91. – 100. Veljið annaðhvort a) eða b): 
 a)  Bjartur og samband hans við skepnurnar. 
 b)  Ásta Sóllilja og ástin. 

Íslenska, ritgerð A 
1. Framfarir í skólastarfi. 
2. Að takast á – og sættast. 
3. Breyttar neysluvenjur fjölskyldunnar. 
4. … því hvað er auður og afl og hús. 

ef eingin jurt vex í þinni krús? 
Halldór Kiljan Laxness 

– Gefið ritgerðinni nafn við hæfi. 
5. Freistingar í aldingarði. 

Íslenska, ritgerð B 
1. Úr menntaskóla í háskóla. 
4. Enginn er annars bróðir í leik. 
5. Innkaupastjóri heimilisins. 
5. Spurt hef ég tíu milljón manns 

sé myrtir í gamni utanlands. 
Halldór Kiljan Laxness 

– Gefið ritgerðinni nafn við hæfi. 
5. Lífsgleði njóttu. 

Latína, 6. bekkur, máladeild 
1. (15%) Lesin þýðing. 

Cum aliquantum itineris vadisset, ad villam magnificam pervenit et cum oculis 
perlustravisset, statim intrare statuit; intellexit hanc esse domum, de qua Eurylochus 
mentionem fecisset. Cum limen intraret, subito se ostendit adulescens forma pulcherrima 
auream virgam gerens. Ille Ulixem manu prehendit et dixit: “Quo vadis?” 
Convertit se ad hanc scaenam Trimalchio et: ,,Amici” inquit, ,,pavonis ova gallinae iussi 
supponi. Et mehercules timeo, ut iam concepta sint et pullum contineant. Videamus num 
adhuc sint mollia!” 

2. (15%) Ólesin þýðing. 
Einn helsti rithöfundur Rómverja var Plinius eldri og hefur skilið eftir sig margar bækur. 
Hann var hámenntaður Rómverji, embættismaður Vespasianusar keisara og mikill 
bókagrúskari. Hann er eitt frægasta dæmi sögunnar um mann sem lét sér aldrei verk úr hendi 
falla, var haldinn sjúklegri vinnusemi og vildi engan tíma missa í vitleysu. Þessu hefur 
frændi og nafni, Plinius eldri, lýst í frægu bréfi:  
Ante lucem venit ad Vespasianum imperatorem, nam imperator quoque noctes utebatur. 
Deinde venit ad delegatum officium. Cum domum revertisset, reliquum tempus ad cenam 
studiis reddebat. Post cibum aestate, si otium erat, iacebat in sole et legebat et adnotabat et 
excerpebat. Nihil enim legit, quod non excerperet; dicere etiam solebat nullum esse librum 
tam malum, ut non aliqua parte prodesset. Post solem frigida lavabat, deinde gustabat et 
dormiebat minimum. Inter cenam rogabat aliquem, ut librum legeret et ipse adnotabat. 
Memini unum ex amicis, cum lector perperam pronuntiavisset, vocare et lectorem repetere 
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cogere, ad eum (við hann) avunculum meum dicere: ,,Intellexistine?” Cum amicus 
adnuisset, dixit avunculus: ,,Cur ergo revocabas? Decem versus tua interpellatione 
perdidimus!” Tanta erat parsimonia eius temporis.  
(70%) Stíll. 
1. Hetjan Perseus lagði að velli hina grimmu Medusu (1.b.) og var þá reiðubúinn að bjarga 

Andromedu (1.b.) ofurfögru en faðir hennar hafði sent hana burt. 

2. Oddyseifur (Ulixes-is) barðist í níu ár við Troiu (1.b.) og þegar hann hafði uppgötvað 
ráð til að taka borgina, ruddust Grikkir inn í borgina og drápu íbúana af mikilli grimmd. 

3. Þá hitti Oddyseifur Circu (1.b.) brögðóttu og hún snart menn hans með sprota og breytti 
þeim í svín en Oddyseifur heimtaði, að hún skilaði þeim aftur. 

3. Encolpius og Ascyltus voru persónur í sögunni og þar geta menn séð, hvernig gerspilltir 
aðalsmenn (nobilis-is m.) lifðu og skemmtu sér. 

4. Þegar drengjunum hafði verið boðið til veislunnar, sáu þeir að margir réttir höfðu verið 
bornir fram. 

5. Þegar þeir höfðu etið ýmsa fugla og drukkið vín úr krukkum, sagði einn gesturinn, að 
drengirnir yrðu heiðraðir að veislunni lokinni. 

6. Þar sem þeir urðu að kaupa nýjar skikkjur, söfnuðu drengirnir peningum fyrir þessa fína 
veislu. 

Listasaga, 6. bekkur, val 
Prófið var myndrænt og tekið í tölvu. 

Líffræði, almenn 
1. (20%) Skilgreiningar. Stutt og greinargóð svör: 

a) Innra eyra 
b) Amba 
c) Gervival 
d) Osmósa 
e) Innri loftskipti 

2. (30%) Krossaspurningar, aðeins skal merkja við einn kross. 
1. Hlutverk golgikerfis(golgifléttu) er: 

[ ]  samtenging amínósýra í fjölpeptíð 
[ ]  pökkun og útflutningur efna  
[ ]  melting frumna (innanfrumumelting) 
[ ]  myndun fitu  
[ ]  frumuöndun 

2. Sjúkdómurinn skyrbjúgur stafar af skorti á:  
[ ]  A-vítamíni 
[ ]  C-vítamíni 
[ ]  D-vítamíni 
[ ]  kalki 
[ ]  fosfati 
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3. Pepsín myndast í: 
[ ]  munnvatnskirtlum 
[ ]  magavegg 
[ ]  brisi 
[ ]  skeifugörn 
[ ]  veggjum smáþarma 

4. Hver eftirfarandi samsetninga er röng? 
[ ]  munnur: melting mjölva 
[ ]  vélinda: melting próteina 
[ ]  smáþarmar: melting mjölva, fitu og próteina 
[ ]  magi: geymsla fæðu 
[ ]  lifur: framleiðsla á galli 

5. Mendel færði rök fyrir því að okfruma innihaldi eftirfarandi fjölda þátta sem ráða 
sérhverjum erfðaeiginleika: 

[ ] einn 
[ ]  tvo 
[ ]  þrjá 
[ ]  fjóra 
[ ]  ekkert af þessu er rétt 

6. Hver af eftirfarandi börnum eiga foreldra þar sem móðirin er arfhrein í ORh+ og 
faðirinn er í ABRh÷? 

[ ]  drengur í Arh÷ 
[ ]  stúlka í ABRh+ 
[ ]  stúlka í BRh+ 

[ ]  drengur í Orh÷ 

7. Hvar í líkamanum fer fram upptaka (frásog) á glúkósa úr fæðu? 
[ ]  í gallblöðru 
[ ]  í brisi 
[ ]  í maga 
[ ]  í smáþörmum  
[ ]  í vélinda 

8. Hvítkorn myndast í: 
[ ]  eitlum 
[ ]  kirtlum 
[ ]  brisi 
[ ]  lifur 
[ ]  beinmerg 

9. ATP (adenósíntrífostfat) er: 
[ ]  hormón sem stýrir eggbúi 
[ ]  hormón sem stýrir gulbúi 
[ ]  erfðaefni sem á þátt í próteinmyndun 
[ ]  efni sem myndast í hvatberum 
[ ]  hormón sem myndast í brisi og á þátt í blóðsykurstjórnun líkama 
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10. Gróðurhúsaáhrif orsakast aðallega af: 
[ ]  minnkandi magni osóns(O3) í andrúmsloftinu 
[ ]  auknu magni af súru regni 
[ ]  auknu magni af CO2 
[ ]  auknu magni klórflúorkolefna 
[ ]  geislun frá geislavirkum efnum 

11. Ytri loftskipti eiga sér stað: 
[ ]  í lungnablöðrum 
[ ]  milli háræða líkamans og vefja 
[ ]  í hvatberum 
[ ]  í nefi  
[ ]  í barka 

12. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
[ ]  augasteinn sér um að stjórna skerpu (focus) 
[ ]  stafir sjá um litsjón 
[ ]  lithimna (iris) stjórnar ljósmagni 
[ ]  keilur eru í sjónu 
[ ]  hvíta (sclera) ver augað 

13. Eftirfarandi hormón myndast í gulbúi: 
[ ]  prolactin 
[ ]  estrogen 
[ ]  oxytocin 
[ ]  progesteron 
[ ]  gonadotrophin 

14. Skynnemar húðar, sem eru hluti af viðbragðsboga, eru í: 
[ ]  leðurhúð 
[ ]  gróðurlagi 
[ ]  húðþekju 
[ ]  fitulagi 
[ ]  kítíni 

15. Fjölsykran glykogen: 
[ ]  er hluti af fitusameind 
[ ]  er forðanæring í dýrafrumum 
[ ]  á  þátt í prótínmyndun 
[ ]  á þátt í blóðstorknun 
[ ]  myndar vegg plöntufrumna 

16. Þegar  innihald genasamsætu í litningi er eins nefnist það: 
[ ]  arfblendinn 
[ ]  arfhreinn 
[ ]  jafnríki 
[ ]  ríkjandi 
[ ]  víkjandi 
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17. Lífverur í líffélagi, ásamt öllum lífrænum og ólífrænum umhverfisþáttum, mynda 
heild sem nefnist: 

[ ]  kjörbýli 
[ ]  sess  
[ ]  samfélag 
[ ]  vistkerfi 
[ ]  sambýli 

18. RNA(RKS) inniheldur sykruna: 
[ ]  súkrósa 
[ ]  glúkósa 
[ ]  ríbósa 
[ ]  deoxyríbós 
[ ]  d-fosfatsykru 

19. Lucy tilheyrir Australiopithecus afarensis (afarska suðurapa). Þeir eru taldir vera 
komnir af: 

[ ]  Homo erectus 
[ ]  Homo ergaster 
[ ]  Homo neanderthalensis 
[ ]  Australopithecus ramidus 
[ ]  Australopithecus africanus 

20. Eftirfarandi hluti hjarta dælir blóði til lungna: 
[ ]  vinstri gátt 
[ ]  hægri gátt 
[ ]  vinstra hvolf 
[ ]  hægra hvolf 
[ ]  ósæð 

3. (7%) a) Teiknið upp og lýsið taugafrumu.  
  b) Gerið í stuttu máli grein fyrir því hvernig boð berast milli taugafrumna. 

4. (6%) Gerið í stuttu máli grein fyrir hlutverkum lifrar. 

5. (5%) Bráðalungnabólga, sem veldur dauða 5-10% sýktra, er nýkomin upp í Asíu og 
orsakast af veiru. Gerið grein fyrir byggingu veira (teikning æskileg) og gerið grein 
fyrir fjölgunarmáta og hvernig veirur eru ræktaðar á rannsóknarstofum. 

6. (6%) Fjallið um meiósuskiptingu. (Teikning æskileg). 

7. (8%) a) Gerið grein fyrir byggingu DNA(DKS).  

b) Fjallið um próteinmyndun og hlutverk mRNA (mRKS), rRNA (rRKS), tRNA 
(tRKS) í því sambandi. 

8. (5%) Fjallið í stuttu máli um skordýr (gerð líkama, öndun, þroskunarferil). 

9. (5%) Gerið í stuttu máli grein fyrir hormónastjórnun í tíðahring kvenna. 
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10. (4%) Erfðafræðidæmi: 
Dreyrasýki erfist með kyntengdum erfðum. Hve miklar líkur (%) eru á því að 
foreldrar, þar sem móðir er heilbrigð, arfblendin með tilliti til dreyrasýki og faðir 
sem er ekki dreyrasjúkur, eignist: 
a) dreyrasjúkan son,  
b) dreyrasjúka dóttur? 

RÖKSTYÐIJIÐ 

11. (4%) Merkið rétt heiti inná eftirfarandi mynd: 

 

Líffræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. (24%) Útskýrið þessi líffræðihugtök í stuttu en skýru máli: 

Kjarnagöt (nuclear pore)  
Samvægi (homeostasis)  
Viðbragðsbogi (reflex arc)  
Líftækni (biotechnology)  
Lindýr (Molluska)  
Gulbúsfasi (luteal phase)  

2. (30%) Krossaspurningar (aðeins merkja við einn möguleika): 
1. Flutningur á jónum yfir valgegndræpa (differentially permeable) frumuhimnu kallast: 

(  ) útfrumun (  ) virkur flutningur (  ) osmósa  
(  ) flæði (  ) aðstoðaður flutningur 

2. Lífshringur frumunnar skiptist í  G1,  S,  G2  og  M fasa.   
Tvöföldun erfðaefnis fer fram í: 
(  ) G1-fasa (  ) S-fasa (  ) G2-fasa (  ) M-fasa (  ) tengist þessu ekkert. 

3. Ensím eru: 
(  ) efni sem eru aðeins í meltingarvegi 
(  ) efni, sem lækka virkjunarorku við efnahvörf lífvera 
(  ) efni, sem hækka virkjunarorku við efnahvörf lífvera 
(  ) efni sem sundra stórum efnum í smærri 
(  ) prótín sem starfa yfirleitt á breiðu hitasviði. 

4. Hvert af eftirfarandi tilheyrir ekki leðurhúð: 
(  ) fituvefur (  ) svitakirtlar (  ) hársekkir (  ) þrýstinemar (  ) háræðanet 

5. Það hólf hjartans sem fær súrefnisríkt blóð frá lungum er: 
(  ) hægri gátt (  ) vinstri gátt (  ) vinstra hvolf 
(  ) hægra hvolf (  ) ósæð 

6. Eitlar (lymp nodes) sjá um að: 
(  ) losa líkamann við sýkla (  ) framleiða B-eitilfrumur 
(  ) framleiða macrophag-frumur (  ) stjórna bólguviðbragði 
(  ) ekkert af þessu 
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7. Loft sem ekki nýtist beint við öndun kallast: 
(  ) andrýmd (  ) loftleif (  ) öndunarloft 
(  ) varaloft (  ) viðbótarloft 

8. Sá hluti nýrungs þar sem endurupptaka vatns fer aðallega fram er: 
(  ) nýrnahylki (glomerular capsule)  
(  ) sveigpípla  (loop of nephron) 
(  ) nærpípla  (proximal tube) 
(  ) fjarpípla  (distal tube) 
(  ) nýrnaskjóða 

9. Æðahnoðri (glomerulus) er í: 
(  ) merg (  ) berki (  ) safnrás (  ) sveigpíplurás (  ) bláæðaneti 

10. Flutningur taugaboða yfir taugamót (synapse) verður fyrir tilstilli: 
(  ) flutnings á Na+ og K+ (  )  losunar taugaboðefna frá endahnúðum, 
(  ) losunar taugaboðefna frá taugsíma, (  ) losunar taugaboðefna frá frumubol  
(  ) flutnings á Na+ og Cl- 

11. Hvert eftirfarandi atriða er rangt:   
(  ) linsan verður flöt þegar horft er á fjarlægan hlut 
(  ) sjónstöðvar heilans eru aftast í heilanum  
(  )  í gula blettinum er mikið af sjónskynfrumum 
(  )  stafir sem skynja rauðan og grænan lit eru gallaðir hjá litblindum  
(  )  sjóntaugin ber ábyrgð á blinda blettinum 

12. Hormón sem virkja erfðaefnið beint kallast: 
(  ) sterahormón (  ) peptíðhormón (  ) FLH-hormón  
(  ) innkirtlahormón (  ) gonadotrophin 

13. Á 6 – 13 degi tíðarhringsins þykknar legslíman fyrir tilstilli: 
(  ) estrogens (  ) progesterons (  ) testosterons 
(  ) prolactins (  ) oxytocíns 

14. Karlmaður verður litblindur vegna: 
(  ) erfða frá föðurafa (  ) erfða frá báðum foreldrum  
(  ) stökkbreytingar (  ) geislamengunar (  ) erfða frá móðurafa 

15. Eftirfarandi erfðagalli stafar af arfgerðinni XXY: 
(  ) litblinda (  )Turner syndrome (  ) Down Syndrome (monólismi) 
(  ) Klinfelter syndrome (  ) Cystic Fibrosis 

16. Eftirfarandi fjöldi niturbasa í RNA þræði tákna eina amínósýru: 
(  ) einn (  ) tveir (  ) þrír (  ) fjórir (  ) fimm 

17. Manneskja í ARh- má fá blóð frá manneskju í: 
(  ) O,Rh÷ (  ) A/B,Rh÷ (  ) A,Rh+ (  )  O,Rh+ (  ) engum þessara. 

18. Lífveran hefur þrískiptan líkama og fótapar á hverjum lið miðbols og 2 vængi.  
Þessi lífvera er: (  ) skordýr (  ) fugl (  ) könguló (  ) margfætla með vængi (  ) engill 
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19. Úr sérhverju þrepi fæðukeðjunnar flyst til efri þrepa: 
(  ) 10% orka (  ) 20% orka (  ) 50% orka (  ) 65% orka (  ) 90% orka 

20. Kemur erfðaefni sínu inn í frumur og innlimar það í genamengi hýsilsins. 
Þetta er: 
(  ) hálsbólguveira (  ) retroveira (  ) lekandabaktería 
(  ) malaríusýkill (  ) sárasóttarsýkill  

3. (4%) Þegar móðir sem er Rh÷ gengur með barn í Rh+ geta komið upp vandamál í 
meðgöngu eða fæðingu. Útskýrið í hverju fyrrgreindur vandi er fólginn. 

4. (6%) Fjallaðu í stuttu máli um: 
a) skiptingu beinagrindarinnar 
b) hlutverk hennar 
c) beinmót 

5. (6%) Metafasi í mítósu og metafasi I  í meiósu eru mismunandi í grundvallaratriðum.  Í 
hverju liggur þessi grundvallarmunur og til hvaða niðurstöðu leiðir hann hvað varðar 
fjölda litninga í dótturfrumum? 

6. (4%) Fjallaðu um kyntengdar erfðir og nefndu dæmi um hvernig þær erfast með tilliti til 
víkjandi einkenna. 

7. (6%) Á hvern hátt getur breyting á magni þessara efna valdið skaða í lofthjúpnum? 
O3 
CO2 
SO2 

8. (4%) Fjallaðu um (stutt og hnitmiðað): 
a) innri loftskipti 
b) ytri loftskipti 

9. (6%) Erfðafræðidæmi: 
Kona, sem er þunguð, gengur með sveinbarn og er gift manni sem er dreyrasjúkur 
(hemophilic). Faðir hennar er einnig dreyrasjúkur. Hún hefur verulegar áhyggjur af því að 
maðurinn hennar flytji dreyrasýkina yfir í son sinn.  

I. Hversu miklar líkur eru á að sonurinn verði dreyrasjúkur? Rökstyðjið. 
II Ef sonurinn verður dreyrasjúkur. Hvernig erfist hún? 
III. Kona í A blóðflokki eignast barn í O blóðflokki. Maðurinn hennar er í B blóðflokki og 

neitar að vera faðirinn og sakar konuna um framhjáhald.  Hvaða líkur eru á að hann hafi 
rétt fyrir sér? Rökstyðjið. 
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10. (6%) Eftirfarandi mynd sýnir kynkerfi karla. 
a) Merktu inn á myndina helstu atriði. 
b) Fjallaðu um hlutverk merktu atriðanna. 

 

11)  (4%) Fjallaðu um hvað gerist í mýlisskor (node of Ranvier) þegar boð fara eftir taugasíma. 

Lögfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 
1. (20%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök. 

a) Jafnræðisreglan (4%) 
b) Kaupmáli (4%) 
c) Afhendingarstaður (4%) 
d) Greiðslustöðvun (4%) 
e) Umboð (4%) 

2. (10%) Merkið við réttasta valkostinn. 

1. Hvert af neðangreindu á við um skuldajöfnuð? 
__ a) Niðurstaða skuldajafnaðar er hin sama og báðar kröfurnar hafa verið greiddar 
__ b) Venjulega er hægt að krefjast einhliða skuldajafnaðar 
__ c) Þegar skuldajafnaðar er krafist þarf gjalddagi krafnanna ekki að vera kominn 
__ d) a og b eru rétt 
__ e) a og c eru rétt 

2. Lán til eignar er: 
__ a) Þegar maður lánar eða lofar að lána peninga 
__ b) Þegar maður lánar eða lofar að lána tegundarákveðna greiðslu 
__ c) Þegar lánað er og lántakandi endurgreiðir síðar sama fjölda, jafngóða  
__ d) Allt ofangreint 
__ e) a og c er rétt 

a 
 
b 
 
c 
 
d 
 
 
e 
 
f 
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3. Hugtakið skuld er krafa er skilgreint sem: 
__ a) Lögvarin heimild kröfuhafa til að krefjast greiðslu af skuldara 
__ b) Lögvarin heimild skuldara til að krefjast greiðslu af kröfuhafa 
__ c) Ólögvarin heimild skuldara til að greiða greiðslu til kröfuhafa 
__ d) Ekkert af ofangreindu 
__ e) a og c eru röng  

4. Þegar tekið er tillit til réttarvenju sem réttarheimildar er metið: 
__ a) Aldur, útlit, afstaða almennings til venjunnar, efni hennar 
__ b) Efni, aldur og afstaða almennings til hennar 
__ c) Aldur og efni venjunnar 
__ d) Ekkert ofangreint 

5. Hægt er að ógilda löggerninga á grundvelli: 
__ a) Minniháttar og meiriháttar nauðungar, svika, efnisannmarka, forsendna 
__ b) Misneytingar, gerhæfisskorts, tilurðar löggernings, fölsunar, viljaskorts, 

óheiðarleika 
__ c) Alls ofangreinds 
__ d) Einskis ofangreinds 

3. (10%) Dragið hring um rétta fullyrðingu. Hvert rétt svar gefur eitt stig.  

1) Óheimilt er að giftast hálfsystur fyrrverandi eiginkonu sinnar. S Ó 

2) Skuldabréf fyrnast á 10 árum. S Ó 

3) Einkamál telst höfðað þegar stefna er þingfest á dómþingi. S Ó 

4) Veðréttindi er óbeinn eignarréttur. S Ó 

5) Stjórnvald verður alltaf að rökstyðja ákvarðanir sínar. S Ó 

6) Foreldri er heimilt að ráðstafa öllu sínu fé með erfðaskrá. S Ó 

7) Sé ekki samið um gjalddaga ber skuldara að greiða skuldina 
hvenær sem kröfuhafi krefst. 

S Ó 

8) Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör. S Ó 

9) Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkisins, 
sveitarfélögum og dómstólum. 

S Ó 

10) Áhættuskipti verða við gerð kaupsamnings. S Ó 

 

4. (10%) Alþjóðalögfræði. Fjallið um ólögmæt samráð fyrirtækja og nefnið dæmi. 

5. (15%) Alþjóðalögfræði. Hvað er aflandsstarfsemi, hvernig skiptast aflandssvæðin í 
flokka og nefnið nokkrar tegundir starfsemi sem aflandssvæðin bjóða upp á. 
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6. (35%) Raunhæft verkefni 

Rökstyðjið öll svör! 
Sigríður var árið 1996 einstæð móðir og bjó í leiguíbúð með dóttur sinni, Jóhönnu, sem var 6 
ára. Magnús kynntist  Sigríði árið 1997 og hófu þau sambúð í desember 1997. Í júní 1999 gengu 
þau í það heilaga í Hallgrímskirkju að viðstöddum miklum fjölda vina og vandamanna. Það sem 
færri vissu á þessum merkisdegi var að Sigríður bar barn þeirra Magnúsar undir belti. Í júlí 
sama ár festu þau kaup á íbúð við Ofanleiti í Reykjavík og kostaði hún kr. 14.000.000.- Þau áttu 
að fá hana afhenta 1. september 1999 til þess að þau hefðu góðan tíma til að undirbúa komu 
nýja fjölskyldumeðlimsins. Í kaupsamningnum var tekið fram að kaupendur, Sigríður og 
Magnús, greiddu seljendum kaupverðið með útgáfu á víxli að fjárhæð kr. 14.000.000.- sem var 
með gjalddaga 1. janúar 2000. Í nóvember fer Magnús á rjúpnaveiðar á Reykjanesskaga. Í þeirri 
ferð verður Magnús fyrir voðaskoti af hálfu annarrar rjúpnaskyttu og lét hann lífið á leiðinni á 
Landsspítala–Háskólasjúkrahús. Sigríður stóð nú eftir sem ekkja með eitt barn og annað á 
leiðinni, nýbúin að fjárfesta í íbúð og skuldbinda sig til næstu 40 ára. Viku eftir andlát 
Magnúsar gerir ofsarigningu í Reykjavík og fara allir norðurgluggar íbúðarinnar að leka. 
Fossaði vatn inn um glugga, flæddi um öll gólf í herbergjum og inn í aðrar vistarverur í 
íbúðinni. Enginn var heima í íbúðinni þegar tjónið varð. Dómkvaddur matsmaður var fenginn til 
að meta tjónið og mat hann gluggaviðgerðirnar á kr. 800.000 en gólfefnaviðgerðir á 1.200.000.- 
Taldi hann að gluggarnir hefðu verið ónýtir í alllangan tíma. 
Þar sem seljendur fasteignarinnar voru í fjárþröng, lá þeim mjög á að fá reiðufé og gátu ekki 
beðið til 1. janúar 2000. Þau framseldu víxilinn til Jónatans atvinnufjárfestis sem síðan 
framseldi víxilinn til Sjávarútvegsbankans hf.  

a) Nú þarf að ganga frá skiptum á dánarbúi Magnúsar, gerið nákvæmlega grein fyrir 
því hverjir taka arf eftir hann og hvernig hann skiptist og á hvaða réttarreglum sú 
skipting byggist. (10%) 

Sigríður telur að það sé galli á fasteigninni sem hún keypti og vill hún fá afslátt úr hendi 
seljanda sem nemur viðgerðarkostnaðinum eða kr. 2.000.000.-Sjávarútvegsbankinn hf. hefur 
sýnt víxilinn og krefst þess að fá hann greiddan. 

b) Gerið grein fyrir því hver greiðsluskylda Sigríðar er á víxlinum vegna 
íbúðarkaupanna (5%) 

c) Hvaða reglur gilda um framsal víxla? (5%) 
d) Hvernig getur Sjávarútvegsbankinn hf. staðið að innheimtunni? (5%) 
e) Getur Sigríður fengið afslátt vegna gallans og ef svo er hvaða reglur gilda um það? 

(10%) 
 
 

Lögfræði, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1. (30%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök. 

a) Rannsóknarreglan (5%) 
b) Séreign (5%) 
c) Afhendingarstaður (5%) 
d) Kyrrsetning (5 %) 
e) Lögráðamaður (5%) 
f) Óvígð sambúð (5%) 
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2.  (20%) Dragið hring um rétta fullyrðingu. Hvert rétt svar gefur tvö stig.  

1) Greiða þarf peninga fyrir lán til afnota. S Ó 

2) Skuldabréf fyrnast á 10 árum. S Ó 

3) Menn öðlast rétthæfi 16 ára. S Ó 

4) Veðréttindi er óbeinn eignarréttur. S Ó 

5) Stjórnvald verður alltaf að rökstyðja ákvarðanir sínar. S Ó 

6) Foreldri er heimilt að ráðstafa öllu sínu fé með erfðaskrá. S Ó 

7) Sé ekki samið um gjalddaga ber skuldara að greiða skuldina 
hvenær sem kröfuhafi krefst. 

S Ó 

8) Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör. S Ó 

9) Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkisins, 
sveitarfélögum og dómstólum. 

S Ó 

10) Áhættuskipti verða við gerð kaupsamnings. S Ó 

3. (15%)  Fjallið um þrjár helstu leiðir sem valdar eru við skipti á dánarbúum. 
4. (35%)  Raunhæft verkefni. Sama verkefni og í alþjóðadeild. 

Lögfræði, 6. bekkur, val,  
1. (20%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök. 

a) Andmælaréttur (4%) 
b) Lausafé (4%) 
c) Áhættuskipti (4%) 
d) Gjaldþrot (4%) 
e) Umsýsla (4%) 

2. (10%) Merkið við réttasta valkostinn. 
1.  Hvert af neðangreindu á við um skuldajöfnuð? 

__a) Niðurstaða skuldajafnaðar er hin sama og báðar kröfurnar hafa verið greiddar 
__b) Venjulega er hægt að krefjast einhliða skuldajafnaðar 
__c) Þegar skuldajafnaðar er krafist þarf gjalddagi krafnanna ekki að vera kominn 
__d) a og b eru rétt 
__e) a og c eru rétt 

2.  Lán til eignar er? 
__a) Þegar maður lánar eða lofar að lána peninga 
__b) Þegar maður lánar eða lofar að lána tegundarákveðna greiðslu 
__c) Þegar lánað er og lántakandi endurgreiðir síðar sama fjölda, jafngóða  
__d) Allt ofangreint 
__e) a og c er rétt 

3.  Hugtakið skuld er krafa er skilgreint sem? 
__a) Lögvarin heimild kröfuhafa til að krefjast greiðslu af skuldara 
__b) Lögvarin heimild skuldara til að krefjast greiðslu af kröfuhafa 
__c) Ólögvarin heimild skuldara til að greiða greiðslu til kröfuhafa 
__d) Ekkert af ofangreindu 
__e) a og c eru röng  
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4. Þegar tekið er tillit til réttarvenju sem réttarheimildar er metið: 
__a) Aldur, útlit, afstaða almennings til venjunnar, efni hennar 
__b) Efni, aldur og afstaða almennings til hennar 
__c) Aldur og efni venjunnar 
__d) Ekkert ofangreint 

5. Hægt er að ógilda löggerninga á grundvelli? 
__a) Minniháttar og meiriháttar nauðungar, svika, efnisannmarka, forsendna 
__b) Misneytingar, gerhæfisskorts, tilurðar löggernings, fölsunar, viljaskorts, 

óheiðarleika 
__c) Alls ofangreinds 
__d) Einskis ofangreinds 

3. (10%) Dragið hring um rétta fullyrðingu. Hvert rétt svar gefur eitt stig.  
1) Helmingaskiptaregla hjúskaparlaganna gildir ekki um staðfesta 

samvist. 
S Ó 

2) Skuldabréf fyrnast á 4 árum. S Ó 

3) Í opinberum málum hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem heldur 
staðhæfingu fram. 

S Ó 

4) Með fjárnámi er knúin fram skylda til peningagreiðslu S Ó 

5) Vanheimild er ef betri réttur þriðja manns er því til fyrirstöðu að 
kaupandi geti orðið eigandi. 

S Ó 

6) Í fasteignakaupum eru munnlegir samningar jafngildir 
skriflegum.  

S Ó 

7) Meginreglan um að hönd selur hendi segir að ef ekki er samið um 
frest til að efna kaupsamning skulu greiðlsur beggja aðila fara 
fram samtímis. 

S Ó 

8) Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör. S Ó 

9) Eftirlifandi maka er aldrei heimilt að sitja í óskiptu búi. S Ó 

10) Framsalshafi má treysta því sem í viðskiptabréfi stendur. S Ó 

4. (10%) Lög þarf að túlka og skýra. 

5. (15%) Fjallið um vanefndir kröfuréttinda og helstu úrræði vegna þeirra. 

6. (35%) Raunhæft verkefni. Sama verkefni og í alþjóða- og viðskiptadeild. 

Markaðsfræði I, 5. bekkur, alþjóðadeild 
1. (16%) Krossaspurningar– hver kross gildir 2%. Aðeins einn valkostur er réttur.  Ef 

merkt er við tvo telst svarið rangt. Rangur kross gefur –1 stig. 

a) Ytra umhverfi fyrirtækja inniheldur m.a.: 
 Tækni, menningu og fjármálastofnanir 
 Menningu, viðskiptavini og samkeppnisaðila 
 Tækni, lög og menningu 
 Almenning, tækni og menningu 
 Alla krossana hér að ofan 
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b) Mörg fyrirtæki, einkum á sviði hátækni og vöruþróunar, greina markaðinn 
nákvæmlega í hópa eftir því hve hátt verð þeir eru tilbúnir að borga. Þessi lýsing á 
við: 

 Skammtíma veltuhámörkun 
 Að selja sem flestar einingar 
 Verðlagningu á grundvelli gæða 
 Fleytiaðferð  
 Engan kross hér að ofan  

c) Á líftíma sínum ganga vörur í gegnum fjögur meginstig. Þessi stig eru: 
 Þróun hugmyndar, hönnun frumgerðar, markaðsprófanir, markaðssetning 
 Hugmyndaleit, þróun hugmyndar, hönnun frumgerðar, markaðssetning 
 Fæðing, vöxtur, fullþroski, hrörnun 
 Meðganga, fæðing, vöxtur, fullþroski 
 Fæðing, vöxtur, fullþroski, andlát 

d) Hvaða ástæða/ástæður geta verið fyrir slæmu gengi nýrrar vöru? 
 Þróunarkostnaður hærri en áætlað var 
 Markaðurinn ekki nógu stór 
 Verðið of hátt 
 Ekki nægilega vel staðið að hönnun vörunnar 
 Fyrstu þrír krossarnir eru réttir 
 Fyrstu fjórir krossarnir eru réttir 

e) Vörur á neytendamarkaði skiptast í: 
 Hráefni 
 Rekstrarvörur 
 Þjónustu og fylgivörur 
 Allir krossarnir hér að ofan eru réttir 
 Enginn kross hér að ofan er réttur 

f) Hvaða áherslur ættu fyrirtæki að hafa í kynningarmálum þegar vara er á vaxtarstigi? 
 Láta neytendur vita af vörunni og hvetja til að prófa 
 Hvetja neytendur til að kaupa vöruna 
 Leggja áherslu á sérstöðu 
 Hafa kynningu í lágmarki 
 Allir krossarnir hér að ofan eru réttir 

g) Hvaða þarfir koma á eftir öryggisþörfum skv. Pýramída Maslow? 
 Félagslegar þarfir 
 Frumþarfir 
 Þarfir fyrir viðurkenningu 
 Þarfir fyrir sjálfsstýringu 
 Þarfir fyrir umbun 

h) Hvaða samkeppnistegund er algengust? 
 Einkasala 
 Fákeppni 
 Verðleiðsögn 
 Einkasölusamkeppni 
 Fullkomin samkeppni 

2. (3%) Einstaklingur getur ekki tekið við og skynjað öll þau áreiti sem á honum dynja. 
Hvaða áreitum taka einstaklingar helst eftir? A_____ B______. C______. 
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3. (3%) Það eru margir þátttakendur í kaupákvörðun, hver með sitt hlutverk, hver eru 
þessi mismunandi hlutverk? A ____ B ____ C ____ D ____ E ____ 

4. (10%) Rétt og rangt. Merkið við hvort viðkomandi fullyrðing sé rétt eða röng. Vægi 
hverrar fullyrðingar er 1%. Athugið að röng fullyrðing gefur mínus 1 stig. 

 Rétt Rangt 
Helstu mistök við verðlagningu eru m.a. að verðmismunun er ekki beitt skipulega milli 
vörutegunda og markhópa.  

  

Tölvukaup eru dæmi um flókin kaup þar sem sinnustig neytandans er lágt.   

Meirihluti „nýrra vara”, sem kemur á markað, eru úrbætur á gömlum vörum eða viðbætur 
við núverandi vöruval fyrirtækja. 

  

Samval söluráða er óháð greiningu markhópa.   
Á fæðingarstigi vöru er samkeppni yfirleitt vaxandi.   
Ýmsar aðferðir eru notaðar við ákvörðun á fjármagni til kynningarmála en sú besta er að 
nota hlutfall af núverandi eða væntanlegri heildarsölu. 

  

Söluhvötum er eingöngu hægt að beina að endanlegum neytendum.   
Aldursskipting íbúa, þéttleiki byggða og félagslegir þættir falla undir lýðfræði.   
Vörur, sem ekki eru viðkvæmar fyrir verðbreytingum, eru sagðar óteygnar.   

Uppbygging á vörumerkjatryggð réttlætir gjarnan hærra verð.    

Svarið eftirfarandi spurningum á örk – vandið frágang. 
5. (24%) Stuttar skilgreiningar– hver skilgreining gildir 3 % (Athugið að hér eigið þið að 

velja 8 atriði af 10). 

Nefnið dæmi eða teiknið mynd þegar það á við. 
a) Markaðshlutun 
b) Rýnihópur, rannsóknarhópur (focus group) 
c) Þrýstiaðferð (push) 
d) Fákeppni 
e) Samval söluráða (marketing mix) 
f) Varanlegar vörur 
g) Líftímakúrva 
h) Þjóðfélagsleg markaðsafstaða 
i) Iðnaðarmarkaður 
j) Eftirkaupaáhrif 

6. (5%) Talað er um þrjár aðferðir sem nota má við hugmyndasköpun, hverjar eru þær? 
(Útskýrið). 

7. (5%) Hvaða aðferðir geta fyrirtæki notað til aðgreiningar í staðfærslu sinni (til að 
skapa sér sérstöðu) og með hvaða hætti (nefnið a.m.k. tvö atriði)?  

8. (10%) Veljið tvær spurningar af þremur. 
a. Tiltakið alla kynningarráðana og lýsið eðli hvers um sig og nefnið síðan tvö dæmi 

um markaðsaðgerðir undir hverjum fyrir sig. 
b. Gerðu ítarlega grein fyrir „svarta kassanum”. 
c. Skilgreinið ímynd. Tiltakið a.m.k. sex þætti sem hafa áhrif á ímynd  

fyrirtækis og hvernig. Tiltakið einnig hvernig markaðsrannsóknir geta gagnast 
stjórnendum í tengslum við ímynd. 
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9. (4%) SVÓT – greining. Hvers konar greining er þetta og hvernig geta fyrirtæki nýtt sér 
slíka greiningu? 

10. (10%) Teiknaðu og útskýrðu samkeppnismódel Porters. 

11. (10%) Þú hefur ákveðið að stofna þitt eigið fyrirtæki. Hvað þarftu að hafa í huga og/eða 
framkvæma til að fyrirtæki þitt geti talist markaðssinnað? 

Markaðsfræði I, 5. bekkur, viðskiptadeild 
Sama próf og í alþjóðadeild að undanskilinni 9. 10. 11. og 12. spurningu. 

9. (2%) Hver er munurinn á opnum og lokuðum spurningum og hverjir eru helstu kostir og 
gallar þeirra? 

10. (2%) Hvað er úrtaksskekkja? Hver er munurinn á úrtaki og þýði? 

11. (10%) Gerðu ítarlega grein fyrir kerfisskekkjum. 

12. (10%) Þú hefur ákveðið að stofna þitt eigið fyrirtæki. Hvað þarftu að hafa í huga og/eða 
framkvæma til að fyrirtæki þitt geti talist markaðssinnað? 

Menningarfræði II, 6. bekkur, alþjóðadeild 
I. (20%) Merkið með krossi í viðeigandi reit.  

a) Í hvaða fylki Bandaríkjanna á hreyfing mormóna dýpstar rætur? 
___ Flórída. 
___ Illinois.  
___ Kansas.  
___ Texas.  
___ Utah.  

b) Hver var forseti Bandaríkjanna árið 1978? 
___ Gerald Ford.  
___ Jimmy Carter.  
___ John F. Kennedy.  
___ Richard Nixon.   
___ Ronald Reagan.  

c) Ein eftirfarandi fullyrðinga á ekki við um svæðið sem kennt er við Nýja-England. 
Merkið við hana.  
___ Meðal fylkja á svæðinu eru New Hampshire og Massachusetts 
___ Svæðið er á austurströnd Bandaríkjanna. 
___ Þar er að finna margar elstu og þekktustu menntastofnanir Bandaríkjanna.  
___ Þar er Boston ein helsta borgin.  
___ Þar eru flestir íbúanna kristnir mótmælendur.  

d) Stærsta borgarsamfélag gyðinga í heiminum er í:  
___ Chicago. 
___ Los Angeles.  
___ Miami.  
___ New York.  
___ Washington. 
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e) Aðeins ein eftirfarandi fullyrðinga er rétt. Merkið við hana.  
___ Flestir einræðisherrar í Rómönsku-Ameríku hafa komið úr hópi lágstéttarfólks og 

aðeins örfáir þeirra hafa langa skólagöngu að baki.  
___ Lýðræðisstjórnarfar er nær óþekkt í sögu Rómönsku-Ameríku.  
___ Meðal þess sem einkenndi efnahag margra ríkja Rómönsku-Ameríku á 8. og 9. 

áratug 20. aldar voru óðaverðbólga og örar gengisbreytingar gjaldmiðla.  
___ Undir lok 20. aldar jukust ríkisútgjöld verulega í flestum ríkjum Rómönsku-

Ameríku. 
___ Þrátt fyrir að mörg lönd í Rómönsku-Ameríku hafi lotið stjórn einræðisherra um 

langa hríð hefur hlutur ríkisvaldsins í atvinnumálum og peningalífi jafnan verið rýr í 
flestum þeirra.  

f) Enver Hoxha lagði grunn að kommúnískri þjóðfélagsskipan landsins og stjórnaði því 
sem einvaldur í rúma fjóra áratugi. Landsmenn, sem flestir eru múslímar, bjuggu 
fram til ársins 1990 við mun meiri einangrun frá umheiminum en þegnar annarra 
ríkja í Evrópu. Höfuðborgin er Tirana. Landið er: 

___ Albanía. 
___ Króatía. 
___ Júgóslavía. 
___ Serbía.  
___ Slóvakía. 

g) Landið liggur m.a. að Austurríki, Slóvakíu og Króatíu. Þjóðin er ekki slavnesk og 
tungumálið er fjarskylt finnsku og eistnesku. Eftir uppreisn á 6. áratug 20. aldar tefldu 
Sovétmenn Janosi Kadar fram sem leiðtoga og hélt hann um valdatauma í landinu um 
áratuga skeið. Hér er rætt um: 
___ Bosníu.  
___ Lettland.  
___ Rúmeníu.  
___ Slóveníu.  
___ Ungverjaland.  

h) Kaaba er: 
___ forn helgidómur, sem m.a. tengist Abraham. 
___ iðrunarhátíð, haldin til minningar um krossfestingu Jesú Krists.  
___ íhugunarbæn, sem byggir á ævafornum formúlum.  
___ kjötkveðjuhátíð, haldin í föstubyrjun ár hvert.  
___ manndómsvígsla, aðeins ætluð drengjum.  

i) Intifada er 
___ íslömsk andspyrnuhreyfing, sem á höfuðstöðvar í Líbanon.  
___ klerkasamkunda, sem veitir þjóðarráði Palestínumanna ráðgjöf í málefnum trúar-

innar.  
___ uppreisn Palestínumanna á hersetnum svæðum, sem hófst árið 1987.  
___ sýrlensk hryðjuverkasamtök, sem talið er að hafi lengi haft formleg tengsl við stjórn 

Íraks.  
___ þjóðarráð Palestínumanna, sem stofnað var árið 1991.  
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j) Á yngri árum leitaði hann fyrir sér í ýmiss konar hugmyndastefnum en eitt afrek hans 
var að fella platónskar heimspekihefðir saman við kristna guðfræði. Eitt þekktasta rit 
hans er Játningar. Hér er rætt um: 
___ Ágústínus.  
___ Pierre Abelard.  
___ Roger Bacon.  
___ Tómas frá Aquino. 
___ Vilhjálm frá Ockham.  

II. (25%) Gerið [stuttlega] grein fyrir 5 af 7 atriðum: 
Eðli og hlutverk vísinda samkvæmt Karli Popper.  
Helstu þjóðfélagsbreytingar í Rómönsku-Ameríku undir lok 20. aldar.  
Páll postuli.  
Páskar. 
Yom Kippur. 
Sjálfsmynd Mexíkóbúa, samkvæmt Alan Riding (höfundi bókarinnar Distant Neighbours).  
Verufræðileg rök fyrir tilvist Guðs og mótrök Tómasar frá Aquino.  

III. (15%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna: 
a) Hrun kommúnismans í Austur-Evrópu. 

Fjallið um aðdraganda þess og afleiðingar að stjórnkerfi kommúnismans hrundi í 
Austur-Evrópu og nefnið helstu atburði og þátttakendur í þeirri sögu.  

Eða: 

b) Segið frá helstu ágreiningsefnum og árekstrum Ísraelsmanna og araba á tímabilinu 
frá 1948 til loka 20. aldar.  

IV. (20%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna:  
a)  Ein leið til að útskýra trúarreynslu manna er að túlka hið guðlega sem mysterium 

tremendum et fascinans, leyndardóm sem fangar menn og heillar en vekur um leið 
djúpan ótta.  
Reynið að meta hvað felst í þessari lýsingu. Nefnið í því samhengi dæmi um aðferðir 
sem notaðar eru innan skipulagðra trúarbragða (t.d. í gyðingdómi, kristni og islam) 
til að hafa áhrif á hugsun, tilfinningar og lífssýn hinna trúuðu.  

Eða: 

b)  Gyðingdómur og islam.  
Fjallið um og berið saman gyðingdóm og islam. Reynið m.a. að meta hvers konar 
lífssýn einkennir hvort um sig. Segið jafnframt frá undirstöðuritum og siðum í 
umræddum trúarbrögðum og víkið einnig að útbreiðslu þeirra.  
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V. (20%) Ritgerð. Veljið eitt þriggja viðfangsefna:  
a)  Henry David Thoreau og Martin Luther King hafa báðir haft mikil og mótandi áhrif 

á hugmyndir Bandaríkjamanna um borgaralega óhlýðni (Civil Disobedience). Segið 
lítillega frá þessum mönnum, gerið grein fyrir grundvallarsjónarmiðum hvors um sig 
og berið saman hugmyndir þeirra um efnið. Nefnið jafnframt dæmi úr bandarískri 
sögu um borgaralega óhlýðni. 

Eða: 

,,We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish 
justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the 
general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do 
ordain and establish this Constitution for the United States of America.” 

(Úr inngangi að Stjórnarskrá Bandaríkjanna frá 1787.) 

,,We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, 
liberty and the pursuit of happiness.”  

(Úr Sjálfstæðisyfirlýsingunni frá 1776).  

b) Í Bandaríkjunum er löng hefð fyrir umræðu um eðli valds, hlutverk opinberra aðila 
og athafnafrelsi einstaklinga. Strax á 18. öld tóku menn að skiptast í tvo meginhópa, 
sem greindi nokkuð á hvað ofangreind málefni varðar. Annar hópurinn taldi að 
farsælast væri að byggja samfélagið á þeim hugmyndum sem kristallast í 
Sjálfstæðisyfirlýsingunni en hinir töldu Stjórnarskrána traustari vegvísi.  

Fjallið um þessi tvö meginsjónarmið og lýsið því í hverju munurinn er helst fólginn, 
t.d. með hliðsjón af textabrotunum hér að ofan.  

Eða: 
c) Oft heyrist sagt að einstaklingshyggja (individualism) eigi sér dýpri rætur í Banda-

ríkjunum en víða annars staðar. Einnig hefur því verið haldið fram að einstakl-
ingshyggja og jöfnuður (equality) séu ósamrýmanlegar andstæður en því hefur 
jafnframt verið mótmælt. Nefnið dæmi um þær aðferðir sem beitt hefur verið í 
Bandaríkjunum til að auka jöfnuð í þjóðfélaginu. Metið hvernig þær hafa samrýmst 
eða gengið gegn hugmyndum um einstaklingsréttindi og útskýrið þar með muninn á 
þeim tveimur tegundum einstaklingshyggju sem fjallað er um í greininni 
,,Individualism and Equality in the United States”, eftir Nathan Glazer. 
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Reikningshald, 6. bekkur 
Verkefni I. Skattauppgjör í árslok 2002 (60%) 

EFNAHAGSREIKNINGUR 1. JAN. 2002 
Eignir   Skuldir og eigið fé   
Veltufjármunir:  Skammtímaskuldir   
Banki 4.000 Ógr. Vsk 3.700 
Skuldunautar 26.000 Ógr. vextir 1.000  
Vörubirgðir 32.000 62.000 Ógr. opinber gjöld 2.500 
Fastafjármunir  Lánardrottnar 28.300 35.500
Faseign 25.000 Langtímaskuldir:  
-afskr 3.000 22.000 Veðlán  25.000
Áhöld 12.000 Eigið fé  
-afskr 6.240 5.760 Fyrning viðskiptakr. 1.300 
Bifreið 5.600   
-afskr 3.360 2.240 Hlutafé 26.000 
  Óráðst. eigið fé 4.200 31.500
  92.000   92.000

* Ógreidd opinber gjöld skiptast þannig 
Ógr. launaskattur 500 
Ógr. tekju- og eignaskattur 2.000 
 

Dagbókarfærslur á árinu 
Banki 283.000 274.500
Skuldunautar 67.000 65.000
Vörukaup með  25% vsk 155.000
Sala, vsk 25% meðtalinn 260.000
Virðisaukaskattur 15.500
Kostnaður með 25% vsk 21.000
Seld áhöld 2.500
Skuldabréf v. áhalda 2.000
Laun og launatengd gjöld 31.900
Ný bifreið 5.000
Erl. lán 820 4.200
Opinber gjöld 2.200
Lánardrottnar 38.000 22.000
Veðlán 5.125
Vaxtagjöld og verðbætur 3.655
Umboðslaun 2.000
 
 630.200 630.200
Færið skattauppgjör fyrir árið 2002. Takið tillit til athugasemdanna sem hér fylgja og nýtið allar 
fyrningarheimildir. Fyrning viðskiptakrafna og vörubirgða er 5%, og fyrning söluhagnaðar 
100% 

A) 
1. Salan, vörukaupin og kostnaðurinn voru bókuð á viðkomandi reikninga með 

virðisaukaskatti og skal það leiðrétt. 
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2. Rétt fyrir áramótin skilaði einn skuldunautur okkur vörum að söluverði kr. 6.000 og er það 
óbókað. 

3. Vörubirgðir í árslok voru að söluverði kr 48.750 með 50% álagningu og 25% vsk. 

4. Óbókaðar eru vaxtatekjur af bankainnistæðu kr. 500. 

5. Nýta skal heimild um 5% niðurfærslu viðskiptakrafna og vörubirgða. 

6. Þann 1. júlí voru seld áhöld sem voru að stofnverði kr. 8.000 en þau höfðu verið afskrifuð 
6 sinnum um 12% í hvert sinn. Söluverðið kr. 2.500 var fært á reikninginn „seld áhöld” Af 
söluverðinu fengust kr. 2.000 greiddar með skuldabréfi sem ber 8% vexti p.a. Óbókuð er 
fyrsta greiðsla af fjórum af bréfinu ásamt vöxtum í hálft ár sem barst rétt fyrir áramót. Skal 
nú færa viðeigandi bókanir vegna þessara viðskipta. 

7. Í ársbyrjun var keypt ný bifreið fyrir kr. 5.000 og bókuð á reikninginn ný bifreið. Vegna 
bifreiðakaupanna var tekið erlent lán upp á 50 evrur á genginu 84. Þann 1. júlí var greidd 
og bókuð fyrsta afborgun 10 evrur á genginu 82. Í árslok er gengið á evrunni 80 og skal 
lánið fært upp í samræmi við það ásamt ógreiddum 5% vöxtum p.a. í hálft ár. 

8. Heimilar fyrningar eru 4% af fasteign, 15% af bifreiðum og 12% áhöldum. 

9. Á reikninginn „Laun og launatengd gjöld“ hefur verið færð öll greidd launatengd gjöld kr. 
2.400 en ógreidd launatengd gjöld frá fyrra ári kr. 500 eru skuldfærð á reikninginn 
„Opinber gjöld”. Í árslok eru ógreidd laun kr. 500. Launatengd gjöld skulu vera 9% af 
launum ársins. 

10. Samkvæmt álagningarseðli frá skattinum reyndust tekju- og eignaskattur síðasta árs 
vanreiknaðir um kr. 200 en greiðsla á tekju- og eignaskatti var bókuð á reikninginn 
„Opinber gjöld”. 

11. Veðlánið er verðtryggt og ber 8% vexti p.a. en gjalddagi þess var 1. júlí. Þá var greidd og 
bókuð afborgun og vextir en engar verðbætur færðar. Vísitalan hefur þróast með 
eftirfarandi hætti á árinu 1. jan 240, 1. júlí 246 og 31. des 249.6. Nú skal bóka verðbætur 
ársins og ógreidda vexti í árslok. Reiknið í heilum tug. 

12. Í árslok er  fyrirfram greiddur kostnaður kr. 500. 

13. Óinnheimt og óbókuð eru umboðslaun í árslok kr. 1.000. 

14. Færið verkefnið út og leggið saman. 

B Reiknið út 18% tekjuskatt og 1% eignaskatt. Verkefni II (20%) Sjóðstreymi. 

Eftirfarandi ársreikningar eru úr bókhaldi fyrirtækisins Kostakaffi vegna ársins 2002. 
Færið sjóðstreymi inn á meðfylgjandi form. 
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Efnhagsreikningur 1. jan 2002 
Banki  6.000 Ógr. tekju- og 

eignask. 
4.000

Skuldunautar 15.000 Ógr. launatengd gjöld 1.200
Vörur  24.000 Ógr. VSK. 3.500
Fasteign   30.000 Ógr. vextir 1.000
- afskr         6.000 24.000 Lánardrottnar 19.000
Bifreið        8.000 Veðlán 25.000
 - afskr        4.800 3.200  
 Hlutafé 15.000
 Óráðstafað eigið fé 3.500
 72.200  72.200

 
Efnhagsreikningur 31. des. 2002 

Banki  2.020 Ógr. tekju- og 
eignask. 

2.500

Skuldunautar 18.000 Ógr. launatengd gjöld 1.300
Vörur  30.000 Ógr. VSK. 4.200
Fyrirfr. gr. kostn. 500 Ógr. vextir 820
Fasteign    
30.000 

Fyrirfr.innh. leiga 5.000

- afskr         7.200 22.800 Lánardrottnar 21.000
 Bílalán 6.000
Bifreið      15.000 Veðlán 20.500
-afskr          1.500 13.500 Hluafé 15.000
 Óráðstafað eigið fé 10.500
 86.820  86.820

 
Rekstrareikningur ársins 2002 
Rekstrartekjur  
 Sala 240.000
 Leigutekjur 20.000 260.000
Rekstrargjöld 
Vörunotkun 150.000
Laun +launat.gj 73.100
Annar kostn. 20.700
Afskriftir 2.700 -246.500

Rekstrarhagn. án fjármagnst. og gj.  13.500
 
Vaxtatekjur 2.500
Vaxtagjöld + verðbætur 

-4.300 -1.800
 
Tap af seldum bíl -700
 
Áætlaður tekju- og e.sk. -2.500
 Hagn. eftir skatta 8.500
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Þann 1. júlí var gamli bíllinn seldur fyrir kr. 2.500 og keyptur nýr fyrir kr 15.000. Vegna þessara 
viðskipta var tekið óverðtryggt bílalán upp á kr. 7.500. Þann 31.12. var greidd af því afborgun 
kr. 1.500. 
1. Veðlánið er verðtryggt og ber 8% vexti. Afborgun og greiðsla á vöxtum fór fram 1. júlí og 

var afborgunin kr 5.075 en verðbætur fyrir fyrri hluta ársins voru kr. 375 en fyrir seinni 
hlutann kr. 200. 

2. Á árinu var greiddur út arður kr. 1.500. 

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 (20%) 
Efnahagsreikningar hlutafélaganna Ál hf. og Stál hf. voru þannig þann 31. des 2002. 
 

Efnahagsreikningur Ál hf. 31. des. 2002 
Eignir  Skuldir og eigið fé  
Birgðir 8.000 Skuldir 32.000 
Aðrar eignir 40.000 Hlutafé  12.000 
 Annað eigið fé 4.000 
 48.000  48.000 

 
Óbókfærð viðskiptavild er metin á kr 6.000, en ógreidd og óbókuð skattaskuld er kr. 1.000. 

Verkefni A. 
Hvert er gengi (innra virði) hlutabréfanna í Áli hf. miðað við efnahagsreikninginn og að teknu 
tilliti til athugasemdanna ? 

Verkefni B. 
Gefin eru út jöfnunarhlutabréf í Áli hf. og hlutaféð aukið um 40%. Bréfin eru afhent hluthöfum 
án endurgjalds.  Hver verða áhrif þess á gengi hlutabréfanna? 

Verkefni C 
Efnahagsreikningur Stál hf. 31.des. 2002 

Eignir  Skuldir og eigið fé  
Fasteign   20.000 Lánardrottnar 14.000 
Vélar  12.000 Aðrar skuldir 22.000 
Skuldunautar 6.000   
Vörur 6.800   
Sjóður 2.800 Hlutafé 24.000 
Eigin hlutabréf 2.400   
Hlutabr.í Ál hf. 3.600   
Tap 6.400   
 60.000  60.000 
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Bókið eftirfarandi aðgerðir vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar og viðskipta hjá Stáli hf. 
sem samþykktar voru á aðalfundi fyrirtækisins: 
1. Eigin hlutabréf eru eyðilögð en nafnverð þeirra er kr. 4.000. 
2. Bókfært verð fasteignar hækkað í kr. 23.000. 
3. Þriðjungur af bókfærðri áhaldaeign seldur gegn staðgreiðslu fyrir kr. 2.000. 
4. Vörurnar afskrifaðar um 25% 
5. Skuldunautur greiðir kr. 700 sem fullnaðargreiðslu fyrir 1.000 króna kröfu. 
6. Lánardrottinn gefur 20% afslátt af 3.000 króna skuld gegn greiðslu eftirstöðva. 
7. Hlutabréfin í Áli hf eru bókfærð á  upphaflegu nafnverði. Nú skal bóka móttöku 

jöfnunarhlutabréfanna og meta öll bréfin á raunvirði miðað við verkefni B. 
8. Hluthafar, sem eiga bréf í Stáli hf að nafnverði kr 12.000, greiða 25% inn á bréf sín gegn 

því að halda óbreyttu nafnverði en nafnverð annarra bréfa er lækkað um 25%. 
9. Skrifið upp efnahagsreikning Stáls hf eftir aðgerðirnar. 

Hvert er gengi hlutabréfa í Stáli hf. eftir þessar aðgerðir? 

Rekstrarhagfræði, 5. bekkur, hagfræðideild 
Krossaspurningar 30% - efnisspurningar 
Hvert rétt svar gefur 2 stig en hver rangur gefur –0,5 stig. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
 Munur á mismunandi rekstrarformum fyrirtækja fellst í ábyrgð eigenda, fjölda 

eigenda og skattlagningu. 
 Hver félagsmaður í samvinnufélagi á aðeins eitt atkvæði óháð því hversu mikið hann 

lagði í félagið. 
 Ábyrgð eigenda í einstaklingsfyrirtæki er ótakmörkuð. 
 Allar ofantaldar fullyrðingar eru réttar. 

Ef jafnvægisverð hækkar en jafnvægismagn er óbreytt er líkleg ástæða: 
 bæði aukning í framboði og eftirspurn. 
 aukning í eftirspurn og minnkun í framboði. 
 minnkun í eftirspurn en aukning í framboði. 
 minnkun bæði í framboði og eftirspurn. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt um óæðri vöru (e. Inferior good)? 
 Verðhækkun veldur því að eftirspurn eftir óæðri vöru dregst saman. 
 Tekjuteygni eftirspurnar er alltaf neikvæð hjá óæðri vöru.  
 Óæðri vörur eru verri vörur en aðrar vörur. 
 Verðteygni eftirspurnar eftir óæðri vöru er alltaf  > 1. 

Nú er jaðarkostnaður vaxandi og hærri en jaðartekjur hjá framleiðslufyrirtæki. Hver af 
eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 

 Það er tap á rekstrinum. 
 Það kann að vera hagnaður á rekstri fyrirtækisins. 
 Fyrirtækið er líklega í hagkvæmasta framleiðslumagni. 
 Fyrirtækið ætti að auka framleiðsluna til að auka hagnaðinn. 
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Þegar jaðartekjur eru jafnar jaðarkostnaði.... 
 eru heildartekjur í hámarki. 
 ætti fyrirtækið að auka framleiðsluna. 
 ætti fyrirtækið að minnka framleiðsluna. 
 er tap í lágmarki ef um taprekstur er að ræða. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum lýsir ekki einkennum fullkomins markaðar? 
 Fyritæki eru verðþegar (e. Price takers). 
 Það eru margir seljendur á markaðnum. 
 Vörur á markaðnum eru einsleitar. 
 Erfitt er fyrir ný fyrirtæki að komast inn á markaðinn. 

Notið eftirfarandi mynd til að svara næstu spurningum: 

 
Gefið er að verð jafngildi V3. Hvað mun fyrirtæki sem stefnir að því að hámarka hagnað 
framleiða mikið? 

 M1 
 M2 
 M3 
 M4 

Þegar markaðsverð jafngildir V2, og fyrirtæki framleiðir M1 mun fyritækið: 
 vera rekið með hagnaði sem jafngildir (V1 – V2) * M1. 
 vera rekið á núllinu (hvorki hagnaður né tap). 
 vera rekið með tapi sem jafngildir (V2 – V1) * M1. 
 vera rekið með tapi vegna þess að V < HEK.  

Gefið er að verðið á markaðnum sé mitt á milli V1 og V2. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
 Fyrirtæki í fullum rekstri mun hætta rekstri samstundis. 
 Fyrirtæki sem ekki hefur enn hafið rekstur mun gera það. 
 Fyrirtæki mun þola þetta verð í nokkurn tíma en ekki til frambúðar. 
 Fyrirtæki mun þola þetta verð í nokkurn tíma en ef verðið hækkar þarf fyrirtækið að 

hætta. 

Hvert af eftirfarandi atriðum getur skýrt hvers vegna fyrirtæki á fullkomnum markaði verðleggi 
vöru sína undir markaðsverði? 

 Það myndi hækka hagnað fyrirtækisins. 
 Það myndi lækka heildarkostnað. 
 Það myndi hækka meðaltekjur (e. Average revenue). 
 Allt ofantalið er rangt. 
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Notið eftirfarandi mynd til að svara næstu fimm spurningum 

 
Hverjar eru heildartekjur einokunarfyrirtækis í hagkvæmasta magni? 

 (V3 – V0) * M2 
 (V3 – V0) * M4 
 V4 * M2 
 V2 * M4 

Hver er heildarkostnaður einokunarfyrirtækis við þessar aðstæður? 
 V4 * M2 
 V2 * M4 
 (V4 – V1) * M2 
 V0 * M2 

Hver er hagnaður einokunarfyrirtækis við þessar aðstæður? 
 (V4 – V0) * M2 
 (V4 – V1) * M2 
 V4 * M2 
 V2 * M4 

Hver er framlegð á einingu? 
 V4 - V1 
 V4 - V0 
 V4 - V2 
 Ekki er hægt að finna framlegð á einingu samkvæmt myndinni. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng? 
 Í því magni þar sem heildartekjur (HT) eru í hámarki er hagnaður = 0. 
 JK sker HEK í lágmarki. 
 Langtíma framboðskúrfa einokunarfyrirtækis markast af skurðpunkti JK og HEK. 
 Það er alltaf hagnaður af rekstrinum ef selt magn er á milli M0 og M4. 
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Krossaspurningar 25% – hver spurning gildir 5% - enginn frádráttur 
Fyrirtæki eitt framleiðir eina vörutegund og notar til þess þrjár vélar, A, B og C, og lýsa 
vélarnar mismunandi framleiðslustigum. Notkun véla A og B hefur í för með sér fastan BEK 
upp á 15 kr.. Full afkastageta A er 150 einingar, en vél B afkastar mest 900 einingum. Vél C er 
hins vegar með 2

120
120000.6 mmHK +−= .  Hvaða framleiðslumagn gefur lægstan kostnað á 

einingu? 
 1.800 
 900 
 2.400 
 2.700 
 Allt ofantalið er rangt. 

Fyrirtæki eitt getur selt 500 einingar á verðinu 40 krónur. Fyrir hverja krónu sem verðið lækkar 
eykst salan um 10 einingar. Hver er jafna jaðartekna? 

 JT = -0,2m + 90 
 JT = -20m + 5.040 
 JT = -0,1m2 + 90m 
 JT = -0,1m + 90 
 Allt ofantalið er rangt. 

Fyrirtæki eitt framleiðir tvær vörur X og Y. Framleiðslumöguleikum fyrirtækisins má lýsa með 
eftirfarandi framleiðslumöguleikaferli: Y = 50 – 0,3X2. Útreikningar gefa til kynna að 
hagstæðasta framleiðslusamsetning sé 10 einingar af X og 20 einingar af Y. Ef verið á X er 15 
kr. hvað er verðið á Y? 

 15 
 20 
 1,5 
 2,5 
 Allt ofantalið er rangt. 

Halli hjólasmiður framleiðir handsmíðuð hjól. Eftir ítarlegar hagrannsóknir hefur hann komist 
að því að hagkvæmast sé fyrir hann að framleiða 3 hjól á dag. Hann selur hvert hjól á 55 kr. Þá 
er gefið að heildarkostnaður Halla er:  HK = Ωm2 – 5m + 20. Táknið Ω táknar tímakaup Halla. 
Hvert er tímakaup Halla? 

 10 
 15 
 20 
 25 
 Allt ofantalið er rangt. 

Fjölskylda ein er mjög hrifin af bönunum. Talið er að samband tekna og keypt magns af 

bönunum sé 45
5
1 2 += mT . Ef tekjur eru 90 kr., hver er tekjuteygni banana? 

 15 
 2,4 
 5

2  
 2

5  
 Allt ofantalið er rangt. 
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Stuttar spurningar – 15% 
1. 5% Hver er munurinn á hagfræðilegum hagnaði (e. Economic profit) og bókhaldslegum 

hagnaði (e. Acounting profit)? Nefnið dæmi máli ykkar til stuðnings. 
2. 5% Ef breytilegur einingakostnaður (BEK) á sér lágmark, sker jaðarkostnaður (JK) þetta 

lágmark.   Hvernig stendur á því? 
3. 5% Hvað er átt við með hlutfallslegum og algerum yfirburðum (e. Comperative and 

absalute advantage)? 

Dæmi 1 10% 
Notið líkan af framboði og eftirspurn til að lýsa því hvaða áhrif eftirfarandi atburðir hafa á 
viðkomandi markað, þ.e.a.s. verð og magn. Notið táknin E1 og F1 til að tákna upphafsstöðu 
framboðs og eftirspurnar. Notið einnig táknin V1 og M1 sem upphafsverð og upphafsmagn. 

a) Bílamarkaður: Verð á bensíni og bílatryggingum hækkar. 
b) Bílamarkaður: Framleiðslukostnaður bíla lækkar.  
c) Hrísgrjónamarkaður: Neytendur vænta þess að verð á hrísgrjónum fari hækkandi. 
d) Hrísgrjónamarkaður:  Vísindamenn finna upp nýja tegund af hrísgrjónum sem gefur 

af sér tvöfallt meiri uppskeru á hektara. 
e) Brauðmarkaður: Til að reyna koma í veg fyrir verðhækkanir á brauði setja stjórnvöld 

lög um hámarksverð á brauði. Hámarksverðið er hins vegar ekki bindandi (e. 
Binding price ceiling). 

 
 

 a)  b)  c) 

 

V  V  V  

      
 d)  e)   

 

V  V    

 M  M   
      

Dæmi 2 30% 
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) hefur lengi leitað leiða til að hámarka hagnað sinn af sölu 
miða á landsleiki. Eftir ítarlegar hagrannsóknir hefur hagdeild KSÍ komist að því að fjöldi 
íslenskra gesta á landsleiki fari eftir verðinu: 

mV −= 000.10  
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Kostnaður KSÍ vegna landsleikja er að mestu leyti fólgin í föstum kostnaði sem er 5.500.000 kr. 
Þegar Íslendingar eru einu gestirnir er BEK 400 kr. per gest. Laugardalsvöllur tekur 8.000 
manns í sæti. 

Hvaða verð á miðum hámarkar hagnað KSÍ á landsleiki og hvað koma margir gestir á leiki við 
þetta verð? Hver er hagnaður KSÍ af hverjum leik? 

Sýnið V, JT, JK á rissmynd. 

 
Hver er verðteygni eftirspurnar (bilteygni) þegar gestafjöldi fer úr 2.000 í 3.000? 

Hvað þyrfti eftirspurnin eftir miðum að aukast mikið til að hagkvæmasti gestafjöldi verði 8.000 
(miðið við óbreytta hallatölu eftirspurnar)? Sýnið hvernig jafna eftirspurnar breytist. Sýnið 
einnig á myndinni. 

Í samvinnu við Iceland Express ætlar KSÍ að gera átak til þess að laða að erlendar 
knattspyrnubullur á landsleiki á Íslandi. Í tengslum við þetta átak reiknar KSÍ með að geta selt 
ótakmarkað magn af miðum á 2.000 kr. til útlendinga. Hins vegar er einn galli því kostnaður 
KSÍ breytist verulega þegar erlendir gestir bætast við, m.a. vegna öryggisgæslu. 
Heildarkostnaður KSÍ verður nú  

 HK =  000.500.52502
8
1 ++ mm  vegna allra gesta. 

Hvað á KSÍ að selja mikið af miðum til Íslendinga og á hvaða verði? 

Hvað selur KSÍ mikið af miðum til útlendinga? 

Hvernig breytist afkoma KSÍ m.v. a) lið 

 

Rekstur fyrirtækja I, 5. bekkur, viðskiptadeild 
1. (12%) Skýrið og/eða skilgreinið eftirfarandi hugtök. 

Verðtaki ( í fleirtölu = verðtakar) 
Verðvíxlteygni 
Kostnaður 
Afkastavextir (= innri vextir)  

2.(8%) Gerið grein fyrir og fjallið um viðskiptaáætlanir. Hvað er t.d. eðlilegt að komi fram í 
viðskiptaáætlunum, fyrir hverja er viðskiptaáætlunin, af hverju er viðskiptaáætlun 
mikilvægt hjálpargagn þegar leitað er eftir fjármagni o.s.frv. 
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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) _____ Framtíðarvirði er útreikningur á verðmæti greiðslu (eða greiðsluraðar) 
sem fæst í framtíð umreiknuð til dagsins í dag, miðað við ákveðna 
ávöxtunarkröfu. 

b) _____ Afskriftir og vaxtakostnaður eru dæmi um gjaldaliði sem koma inn í 
útreikninga á núvirði fjárfestinga. 

c) _____ Jafngreiðslubréf einkennist af því að afborgun höfuðstólsins er sú sama 
allan lánstímann. 

d) _____ Víxlar eru yfirleitt verðtryggðir. 
e) _____ Ef HK = 1.000 + 5*m, þá er kostnaðurinn stigvaxandi. 
f) _____ Hagfræði er vísindagrein sem flokkast undir raunvísindi. 
g) _____ Ef ekki er um að fullkomna samkeppni að ræða, gildir að jaðartekjur eru 

núll við það magn sem hámarkar heildartekjur. 
h) _____ Þar sem heildarframleiðslan er fyrst í stað stigvaxandi en síðan 

stigminnkandi, er framleiðsla samkvæmt afkastalögmálinu. 

4. (4%) Gefið er: MK = 10*m + 40 + 25/m 
Finnið nákvæmlega hver jaðarkostnaðurinn er þegar framleiddar eru 50 einingar. 
Athugið að svarið er í kr./ein. 

5. (6%) Merkið með krossi framan við rétta fullyrðingu. Athugið aðeins ein fullyrðing er rétt 
í hverjum lið.  

a) Við skilyrði einkasölusamkeppni  
___ bjóða fá fyrirtæki mismunandi vörur á markaði 
___ bjóða mörg fyrirtæki mismunandi vörur á markaði  
___ er eitt stórt fyrirtæki með nánast allt framboðið á markaðnum 
___ ekkert af framangreindu er rétt 

b) Eitt af skilyrðum fyrir skráningu á Aðallista Kauphallar Íslands (áður Verðbréfaþings 
Íslands) er að  
___ hluthafar séu að minnsta kosti 600 
___ velta sé að minnsta kosti 600 milljónir króna 
___ markaðsvirði hlutafjár sé að lágmarki 600 milljónir króna  
___ starfsmenn séu að minnsta kosti 600 

c) Við aðstæður fullkominnar samkeppni er ferill jaðartekna 
___ niðurhallandi 
___ upphallandi 
___ láréttur 
___ fyrst niðurhallandi síðan upphallandi 

6. (6%) Sara tók lífeyrissjóðslán 15. apríl 2000 að fjárhæð kr. 3.000.000. Lánið er til 10 ára, 
ber 6% vexti á ári, endurgreiðist með jöfnum afborgunum og er vísitölutryggt. 
Gjalddagarnir eru á ársfresti og var sá fyrsti 15.04. 2001. Sýnið greiðslurnar sem 
tengjast láninu á tveimur fyrstu gjalddögum þess. Aðgreinið greiðsluna í afborganir 
og vexti. Sýnið einnig eftirstöðvarnar fyrir og eftir greiðslur. Vísitalan 15.04. 2000 
var 1500 stig en þann 15.04. 2001 var hún 1550 og þann 15.04 2002 1580 stig.  
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7. (6%) Framleiðandi selur á fullkomnum markaði og er söluverð vörunnar kr. 1.250 á 
einingu. Þá er HK = 4*m2 + 90*m + 1500. 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. 

8. (6%) Meðalmánaðartekjur kaupenda hafa hækkað úr kr. 220.000 í kr. 250.000. 
Afleiðingar kauphækkunarinnar voru þær að eftirspurn eftir vöru QWQW jókst úr 
5.000 einingum á mánuði  í 5.500 einingar á mánuði. Þá jókst annars vegar 
kostnaður framleiðslu á QWQW um 200 kr./ein. en verð vörunnar hélst hins vegar 
óbreytt eða 4.000 kr./ein. 
a) Hver er tekjuteygni vörunnar? 

9. (8%) Steinar fjárfestir ákveður að kaupa eingreiðslubréf (kúlubréf) af verðbréfafyrirtæki 
en bréfið var gefið út fyrir 5 árum síðan og er um 12 ára bréf að ræða. Bréfið ber 
11% nafnvexti og er að nafnvirði 6.000.000 kr.  
a) Reiknið kaupverð bréfsins. Ávöxtunarkrafan á kaupdegi er 10%. Sýnið 
útreikninga. 
b) Reiknið gengi bréfsins á kaupdegi. Sýnið útreikninga. 

10. (4%) Gerið grein fyrir hvað átt er við þegar talað er um stigminnkandi framleiðslu. Skýrið 
bæði í texta og mynd. 

11. (12%) Sigurður er að velta fyrir sér að kaupa kvikmyndahús sem heitir ELD-GAMLA-BÍÓ. 
Vitað er að bíóið verður rifið í upphafi árs 5 vegna nýbygginga sem á að reisa á 
lóðinni. Núverandi eigendur eru tilbúnir að selja bíóið á 100 milljónir króna. 
Sigurður lét gera fyrir sig markaðskönnun og samkvæmt henni er velta 
kvikmyndahúsa bæjarins kr. 600 milljónir á ári. Gert er ráð fyrir að ELD-GAMLA-
BÍÓ  hafi 14% markaðshlutdeild. Sigurður er ungur og bjartsýnn en því miður líka 
blankur. Hann þarf því að taka lán fyrir öllu kaupverðinu ef af verður. Lánið ber 
18% ársvexti og eru þeir greiddir árlega. Allur höfuðstólinn er síðan greiddur í lok 
árs 4, þegar rekstri líkur (vaxtamiðabréf). Sigurður gerir ráð fyrir að árlegur 
launakostnaður verði 24 milljónir kr. á ári. Þá þarf einnig að greiða 30% af tekjunum 
til rétthafa kvikmyndanna. Kostnaður vegna  markaðskönnunarinnar sem Kristín 
vinkona hans gerði var kr. 450.000 og skal það staðgreitt á ári 0. Kristín hefur einnig 
bent Sigurði á að þetta sé áhættusöm fjárfesting þannig að hann gerir 25% 
ávöxtunarkröfu.  

a) Á Sigurður að kaupa bíóið? Sýnið útreikninga og rökstyðjið út frá þeim. Athugið 
að sýna hvern útborgunarlið / innborgunarlið, ekki slá þeim saman. 

b) Kristín áttaði sig skyndilega á því að væntanlega fengi Sigurður eitthvað fyrir 
lóðina þegar kvikmyndahúsið verður rifið. Eftir að þau höfðu rætt við 
bæjarstjórann í Platbæ áætla þau að Sigurður geti selt lóðina á 10 milljónir króna  
á ári 4. Á Sigurður miðað við þessa breyttu forsendu að kaupa bíóið? Sýnið 
útreikninga og rökstyðjið út frá þeim. 
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12. (12%) Efnahagsreikningur fyrirtækisins DEF ehf. var eftirfarandi í árslok 2002. 
a) Gerið rekstraráætlun fyrir janúar 2003. 
b) Áætlið virðisaukaskatt fyrir janúar 2003. 

 
EIGNIR    SKULDIR OG EIGIÐ FÉ  
Fastafjármunir  Eigið fé   
Vélar 4.200.000  Hlutafé   4.100.000
 -afskr. 2.520.000 1.680.000 Óráðstafað eigið fé  744.000
Fasteign 12.000.000     
 -afskr. 4.800.000 7.200.000 Langtímaskuldir  

   Veðlán  4.200.000
Veltufjármunir  Skammtímaskuldir 
Hráefni (800 ein á 
1.200) 960.000 Vsk (nóv/des 2002) 2.200.000
Afurðir (280 ein á 
2000) 560.000 Gjaldfærðir vextir v. veðláns 756.000
Skuldunautar 750.000    
Banki   850.000        

EIGNIR SAMTALS 12.000.000
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ 
SAMTALS 12.000.000

a) Framleiddar verða 3.600 afurðir í janúar og fer ein eining af hráefni í hverja fullunna afurð. 

b) Hver afurð er seld á kr. 3.735 með virðisaukaskatti og er gert ráð fyrir að 3.700 afurðir 
seljist, þar af 200 út í reikning, þ.e. fást ekki greiddar í janúar. 

c) Keyptar verða það margar einingar af hráefni að í lok janúar verða eftir 1.000 
hráefniseiningar. Hráefniseiningarnar kosta kr. 1.250 stykkið og er hráefnið allt staðgreitt. 

d) Annar framleiðslukostnaður í janúar er kr. 1.604.000. Ath. þessi gjaldaliður skal bera 
virðisaukaskatt þegar kemur að því að áætla virðisaukaskatt fyrir janúar. 

e) Greidd laun vegna framleiðslunnar í janúar eru kr. 300 á fullunna afurð. 

f) Afskrifa skal vélar um 20% á ári af upphaflegu kaupverði. 

g) Afskrifa skal fasteignina um 4% á ári af upphaflegu kaupverði. 

h) Mánaðarlegur sölu og stjórnunarkostnaður er kr. 2.596.200. Ath. þessi gjaldaliður skal ekki 
bera virðisaukaskatt þegar kemur að því að áætla virðisaukaskatt fyrir janúar. 

i) Skuldunautar frá fyrra ári greiða skuldir sínar í janúar.  

j) Veðlánið er með jöfnum afborgunum að fjárhæð kr. 700.000. Það ber 18% ársvexti og er á 
gjalddaga 1/1 ár hvert. Vextirnir eru greiddir um leið og afborgunin. 

k) Fyrirtækið hefur yfirdráttarheimild að fjárhæð kr. 5.000.000. 
Ath. allar fjárhæðir í liðum a – k eru án virðisaukaskatts nema söluverð á einingu í lið b. 
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Rekstur fyrirtækja II, 6. bekkur, viðskiptadeild 
Verkefni A 40% Verkefnin eru leyst í tölvu með sértöku Excel-forriti 
Áætluð sala á næsta (12 ) ársfjórðungi hjá fyrirtækinu er 480. Sjá söluáætlun. 
Notið niðurstöður söluáætlunar við lausn verkefna. ( Ekki semja aðra áætlun). 
 
Semjið eftirfarandi verkefni sem tengjast söluáætlun. 
Verkefni A 1 Áætluð framleiðsla á 12. ársfjórðungi (8 línur í notkun). 
Verkefni A 2 Áætlun um þróun sölu – framleiðslu og línuþörf. Tímasetjið fjárfestingu 

(línukaup). 
Verkefni A 3 Semjið framleiðsluáætlun fyrir 12. ársfjórðung samkvæmt söluáætlun og 

framleiðsluspá. 
 
Verkefni A 4 Semjið kostnaðaráætlun fyrir 12 ársfjórðung samkvæmt upplýsingum úr 

sölu- og framleiðsluáætlun. 
Verkefni A 5 Semjið afkomuáætlun fyrir 12. ársfjórðung. 
Verkefni A 6 Hver verður raunveruleg afkoma ef heildarsalan reynist vera 525 ein. og 

skiptist á markaði eins og fram kemur í verkefinu? 
 
Verkefni B 40% Verkefnin eru leyst í tölvu með sértöku Excel-forriti. 
Gefinn er efnahagsreikningur 1/7 sem er upphafsstaða 11. ársfjórðungs. 
Leysa skal eftirfarandi verkefni. 
 
Verkefni B-1  Fjármagnsáætlun vegna fjárfestinga (Capbud). 
Verkefni B-2 Finna tekuskatt og hagnað í rekstursreikningi. 
Verkefni B-3 Færa greiðslur sem vantar í sjóðsreikninginn. 
Verkefni B-4 Ganga frá efnahagsreikningi í lok ársfjórðungs. 
 
Verkefni  C 12% 
Fyllið út eftirfarandi form samkvæmt upplýsingum úr gefnum rekstursreikningi (Income 
Statement). 
Finnið síðan 1) framlegð 2) framleðgarstig 3) O-punkt í $ og einingum. (Fjármagnsliðum 
sleppt). 
Selt magn var 330 ein. Afskrift vegna framleiðslu 133.  
Aðrar upplýsingar eru í Income Statement. 
 
Upplýsingar úr rekstursreikningi SM 330 
1 Velta =Sala  -  Vsk 
 0 
2 Breytilegur kostnaður 

1 Vörunotkun – afskrift vegna framleiðslu 
 0 

2 Sölukostn – auglýsingar og afskrift vegna sölu 
 0 0 



 

206 

3 Fastur kostnaður (Þessir liðir teljast fastur kostn.). 
1 Stjórnar- og alm. kostn 
2 Afskriftir vegna framleiðslu og sölu 
 0 
3 Auglýsingar 0 0 

Hagnaður frá rekstri  0 
4 Fjármagnsliðir  
 Vaxtatekjur  
 Vaxtagjöld 0 0 

Hagnaður fyrir skatta 0 
Tekjuskattur  
Hagnaður eftir skatta  0 

 
 Framlegð  Prófun 
 Framlegðarstig BK  
 O-punktur $ FK  
 Meðalsöluverð   
 O-punktur ein   
 
Verkefni D 8% – Veljið annað hvort A eða B Skrifið svörin á Sheet 2 
A Skýrið í örstuttu máli þær tilvísanir sem vísbendingin SMART felur í sér í markaðs-

setningu. 
B Gerið í örstuttu máli grein fyrir helstu viðfangsefnum (verkefnum) við stofnun og slit 

hlutafélags. 

Saga, 5. bekkur, stærðfræðideild 

A. [20%] Krossar – Aðeins einn valmöguleiki kemur til greina. 

1. Þetta land var helsta óvinaríki Frakka í valdatíð Napóleons. Sumir Frakkar nefndu það „hina 
nýju Karþagó“. Hér er átt við: 

___ Bretland. 
___ Ítalíu. 
___ Rússland. 
___ Þýskaland. 

2. Mörg stríð hafa verið háð í gegnum söguna. Í dag eru sýndar myndir frá þeim í fjölmiðlum 
en fyrsta stríðið þar sem fréttaljósmyndari var á vígvellinum var: 

___ Fransk-prússneska stríðið. 
___ Fyrri heimsstyrjöldin. 
___ Napóleonsstyrjaldirnar. 
___ Krímstríðið. 

3. Íslendingar voru orðnir langeygðir eftir að fá stjórnarskrá 1874. Eitt atriði vantaði þó í hana 
að mati margra. Það var: 

___ ákvæði um löggjafarvald og fjárveitingarvald. 
___ ákvæði um einstaklingsfrelsi. 
___ ákvæði um framkvæmdavald. 
___ ákvæði um trú- og tjáningarfrelsi. 
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4. Upplýst einveldisríki Evrópu byggðu stjórn efnahagsmála á stefnu þessari en hún lagði 
áherslu á öflug ríkisafskipti af efnahagslífinu. Hvaða efnahagsstefna á hér í hlut? 

___ búauðgisstefna. 
___ frjálshyggja. 
___ fýsíókratismi. 
___ kameralismi. 
___ smithismi. 

5. Íslenskar konur fengu kosningarétt 1915. Þá var 21 ár liðið frá stofnun fyrsta íslenska 
kvenréttindafélagsins en það hét: 

___ Hið íslenska kvenfélag. 
___ Íslensku suffragetturnar. 
___ Kvenréttindafélag Íslands. 
___ Kvenfélagssamband Íslands. 

6.  Hvaða land um miðja 19. öld fékk viðurnefnið „verkstæði heimsins“? 
___ Bretland. 
___ Frakkland. 
___ Prússland. 
___ Rússland. 

7.  Tímabil í listum og menningu fram að heimsstyrjöldinni fyrri var í Frakklandi nefnt: 
___ barokk. 
___ belle epoque. 
___ raunsæi. 
___ rómantík. 

8. Upphaflegt markmið hreyfingarinnar var að kenna ungu fólki að skjóta og taka þátt í 
vörnum heimalands síns. Áherslurnar breyttust þegar fram liðu stundir og náði hreyfingin 
alþjóðlegri útbreiðslu. Um hvaða hreyfingu er hér verið að ræða? 

___ Alþjóðaknattspyrnuhreyfingin. 
___ Frímúrarahreyfingin. 
___ Ungmennahreyfingin. 
___ Skátahreyfingin. 
___ Verkalýðshreyfingin. 

9. Ullarfatnaður var aðalklæðnaður óbreyttra Íslendinga allt fram á 19. öld. Fatnaður yfir-
stéttarinnar var hins vegar háður duttlungum tískunnar. Enn í dag bera prestar hvítan 
pípukraga sem var aðalsmerki tískunnar á 16. öld og var ættaður frá: 

___ Bretlandi. 
___ Danmörku. 
___ Frakklandi. 
___ Spáni. 

10. Nafntogaðasta frelsishetja í sjálfstæðisbaráttu Rómönsku–Ameríku var Simon Bolivar. 
Hann var kreóli en það voru þeir kallaðir sem voru: 

___aðfluttir spænskir fulltrúar konungs. 
___afkomendur indjána og hvítra. 
___af evrópskum uppruna en fæddir vestanhafs. 
___afkomendur svartra og hvítra. 
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B. [10%] Kort – merkið inn á meðfylgjandi kort eftirfarandi atriði. Notið tölustafina. 
1. Basra 
2. Krímskagi 
3. Súdetahéruð 
4. Waterloo 
5. Guernica 

 
C. [20%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi – veljið 4 atriði af 6. 
Ritið 4–5 línur um hvert atriði.  
Sé skrifað um fleiri en 4 atriði verða síðustu atriðin ekki tekin með. 

1. ancient régime 
2. móðuharðindin 
3. boxarauppreisnin 
4. Spánarvínin 
5. stiftamtmaður 
6. wahabismi 

D. [10%] Spurningar – veljið 2 af 3.  
Sé öllum spurningum svarað verður sú síðasta ekki tekin með. 

1. Hvert er hlutverk kennimanna (klerka) í Íran? 
2. Hver voru rök Íraka fyrir innrásinni í Kúveit árið 1990? 
3. Hver hafa áhrif Breta verið á þróun mála í Kúveit og Írak? 

E. [20%] Stórar ritgerðir – Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð 
svör en ekki fram úr hófi löng.  

„Fræjum seinni heimsstyrjaldar var sáð með Versalasamningnum“ –  
Takið rökrétta afstöðu. 

EÐA: 
Á 17. öld var stjórnmálaþróunin ólík í Englandi annars vegar og Frakklandi hins vegar. 
Rekið þróun mála í hvoru landi fyrir sig.  

F. [20%] Stórar ritgerðir – Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð 
svör en ekki fram úr hófi löng.  

Íslensk stjórnmál frá 1914 til 1944. 
EÐA: 

Sjávarútvegur Íslendinga á 19. öld og í byrjun 20. aldar. 
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Saga, 6. bekkur 
1. [10%] Krossar – Aðeins einn valmöguleiki kemur til greina. 
 
Um haustið 1938 kom forsætisráðherra Breta, Neville Chamberlain, heim með samning 
undirritaðan af Hitler og lýsti því hátíðlega yfir að hann hefði þar með náð að tryggja „frið um 
vora daga“. Hvað nefndist samningurinn? 
__ Briand-Kelloggsamningurinn. 
__ Griðasamningurinn. 
__ Locarnosamningurinn. 
__ Münchenarsamningurinn. 
__ Versalasamningurinn. 

Seifur var ekki við eina fjölina felldur í kvennamálum. Meðal annars stökk Pallas Aþena 
alsköpuð út úr höfði hans. Móðir hennar var: 

___Afródíta. 
___Ares. 
___Artemis. 
___Metis. 

Hann er elsta harmleikjaskáldið, fæddur í Elevsís 525 f. Kr. Hann var þátttakandi í Persa-
stríðunum og setur það mark sitt á flest verk hans. Sjö hafa varðveist til dagsins í dag, en 
langþekktasta verk hans er: 

___Medea. 
___Oresteia. 
___Lýsistrata. 
___Ödipus. 

Margar þjóðir sóttu að vesturhluta Rómaveldis á 5. öld og síðar. Sú fyrsta til að stofna öflugt 
ríki í Vestur-Evrópu var: 

__ Austgotar. 
__ Englar og Saxar. 
__ Frankar. 
__ Langbarðar. 
__ Vestgotar.  

Kaþólska kirkjan á miðöldum taldi vændi vera: 
__ af hinu illa og ætti að banna. 
__ hið besta mál. 
__ illa nauðsyn. 
__ óhjákvæmilegt meðal lægri stétta. 

Kalvínisminn átti sér upptök í Sviss en breiddist þaðan út til margra ríkja í Evrópu og vestur um 
haf. Í einu ríki Evrópu festi hann þó ekki rætur: 

___ Belgíu. 
___ Englandi. 
___ Hollandi. 
___ Frakklandi. 
___ Skotlandi. 
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,,Sálræn áhrif ósigursins 1588 urðu aftur á móti gríðarleg. Öll sigurvissa og trúareldmóður hvarf 
eins og dögg fyrir sólu. Þeir sáu nú að stórveldi þeirra var á fallanda fæti og þrátt fyrir 
miklar nýlendur voru andstæðingar þeirra í norðvestur Evrópu að eflast.” Hvaða stórveldi 
var hér á fallanda fæti? 

___ Feneyjar. 
___ Frakkland. 
___ Portúgal. 
___ Spánn. 

Íslendingar hafa á síðustu árum lagt til verulega þróunaraðstoð í einu ríkja Afríku, Namibíu, en 
á tímum heimsvaldastefnunnar á 19. öld lagði eitt Evrópuríki undir sig þetta land (og kallaði 
reyndar öðru nafni). Þetta var: 

___ Belgía. 
___ England. 
___ Frakkland. 
___ Þýskaland. 

Til minningar um þessa orrustu hafa áhangendur knattspyrnuliðsins Liverpool nefnt hluta 
áhorfendapallanna á leikvangi sínum Anfield Road, „The Kop“. Hverjir tókust á í þessari 
orrustu? 

__ Bretar og Frakkar. 
__ Búar og Bretar. 
__ Frakkar og Þjóðverjar. 
__ Zúlúmenn og Bretar. 

Hvaða fullyrðing á við um Potsdam ráðstefnuna? 
__ ákveðið var að Frakkar yrðu fjórða hernámsveldið. 
__ innrásin í Normandí var ráðgerð. 
__ þar funduðu Churchill, Roosevelt og Stalín. 
__ tekist var á um landamæri og framtíðarstjórnarfar Póllands. 
 
2. [6%] Kort – merkið inn á eftirfarandi atriði. Notið tölustafina. 
1. Saudi-Arabía 
2. Sýrland 
3. Pelopsskagi 
4. Makedónía 
5. Súdetahéruð 
6. Alexandría  
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3. [24%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi – veljið 6 atriði af 8. 
Ritið 6–8 línur um hvert. Sé skrifað um fleiri en 6 verða síðustu atriðin ekki tekin með. 

 
Ritið atriðisorðið við upphaf 
hvers liðar 

 

 
fleygrúnir (cuneiform) 
Etrúrar 
Cluny 
Mediciættin 
Alexander Hamilton 
Svarta höndin 
falangistar 
Harry S. Truman 

4. [10%] Stutt ritgerð. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi löng.  
Óumdeilt er að Grikkir til forna hafa haft mikil áhrif á bókmenntir og listir. Nefnið og fjallið um 
dæmi máli ykkar til stuðnings.  

5. [10%] Stuttar ritgerðir – Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð 
svör en ekki fram úr hófi löng.  

Sagnfræðingar hafa ef til vill aldrei gert því fyllilega skil af hverju England varð 
stórveldi í Evrópu á tímabilinu 1550 til 1815 (og reyndar allar götur síðan). Viljið þið 
leggja hér orð í belg og rökstyðja af hverju England varð stórveldi í Evrópu á þessu 
tímabili? 

EÐA: 
„Erasmus (frá Rotterdam) verpti egginu en Lúther ungaði því út.“ Svona hefur sambandi 
húmanisma og siðbreytingar verið lýst. Fjallið um þetta samband og hvað átt er við með 
fullyrðingunni. 

6. [20%] Stórar ritgerðir – Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Munið að íhuga vel svar 
ykkar áður en þið hefjið skriftir.  

Ísrael og gyðingar hafa verið fyrirferðarmiklir í fréttum undanfarin ár. Rekið samskipti 
gyðinga við aðrar þjóðir frá því þeir lutu yfirráðum Rómverja og til dagsins í dag. 

EÐA: 

Iðnbyltingin skapaði að mörgu leyti þann heim tækni og lífsþæginda sem við Vestur-
landamenn búum enn við en mestar urðu breytingarnar fyrir almenning – konur og karla 
– á seinni hluta 19. aldar. Er þetta rétt skoðun? 

7. [20%] Stórar ritgerðir – Ritið um annað af eftirfarandi efnum. 

Októberbyltingin í Rússlandi breytti gangi mannkynssögunnar og hafði gífurleg áhrif á 
sögu 20. aldar. Ræðið þessa fullyrðingu og komið með góð og gild rök máli ykkar til 
stuðnings. 

EÐA: 

Rekið ítarlega orsakir og aðdraganda seinni heimsstyrjaldar. 
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Sálfræði, 6. bekkur, val 

Krossar 40% ( Merkið við réttasta svarið).  
1. Venja er að greina fælni niður í þrjá flokka, þeir eru: 

 a) Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og felmtursröskun. 
 b) Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og sálræn fælni. 
 c) Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og víðáttufælni. 
 d) Víðáttufælni, einföld/sértæk fælni og félagsfælni. 
 e) Víðáttufælin, einföld/sértæk fælni og felmtursröskun. 

2. Það hegðunarmynstur eða persónuleikaeinkenni sem eykur líkur á streitusjúkdómum er 
kallað: 

 a) Jaðarpersónuleikaröskun. 
 b) Streitufíkn. 
 c) A-týpa/A-hegðun. 
 d) B-týpa/B-hegðun. 
 e) Ekkert ofangreint er rétt. 

3. Hverjar eru líkurnar á að manneskja greinist með geðklofa ef eineggja tvíburasystkini 
hennar er með geðklofagreiningu? 

 a) 10% 
 b) 22% 
 c) 47% 
 d) 60% 
 e) 85%  

4. Tilgátur hafa verið uppi um að orsakir geðklofa megi rekja til of mikils magns af 
tilteknu taugaboðefni, þetta boðefni nefnist: 

 a) Lithium. 
 b) Noradrenalin. 
 c) Dopamin. 
 d) Cortisol. 
 e) Acetylcholin. 

5. Kerfisbundin ónæming:  
 a) Er leið sem gefist hefur vel þegar koma á í veg fyrir að gripið sé til staðalmynda. 
 b) Er leið sem gefist hefur vel þegar koma á í veg fyrir frumhrif. 
 c) Er það meðferðarform sem gefist hefur hvað best við lotugræðgi. 
 d) Er það meðferðarform sem gefist hefur hvað best við fælni. 
 e) Allt ofangreint er rangt. 

6. Hugræn meðferð við þunglyndi byggir á því að: 
 a) Nota frjáls hugrenningatengsl. 
 b) Rjúfa félagslega einangrun einstaklingsins. 
 c) Breyta neikvæðum hugsunum/skemum. 
 d) A og b er rétt. 
 e) Allt ofangreint er rangt. 
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7. Hver hefur oft verið nefndur „faðir streitunnar”? 
 a) Muller 
 b) Selye 
 c) Hamilton 
 d) Sullenberger 
 e) Strömgren 

8.  Anna er í undarlegum stellingum og hefur verið í þeim í 6 klst. Anna sýnir einkenni um: 
 a) Áráttu og þráhyggju. 
 b) Geðklofahreytur. 
 c) Stjarfaklofa. 
 d) Ósundurgreindan geðklofa. 
 e) Ekkert af ofangreindu á við um einkenni Önnu. 

9. Ónóg réttlæting: 
 a) Leiðir til þess að viðhorfum er breytt til að þau samræmist hegðun. 
 b) Leiðir til þess að hegðun er breytt til samræmis við viðhorf.  
 c) Leiðir til þess að fólk á auðveldara með að ljúga. 
 d) A og c er rétt. 
 e) Allt ofangreint er rangt. 

10. Árátta felur í sér : 
 a) Flatt geðslag. 
 b) Hegðun sem er án röklegs eða skynsamlegs tilgangs. 
 c) Að fólki finnst það knúið til að hegða sér á tiltekinn hátt. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) B og c er rétt. 

11. Milt þunglyndi sem nær yfir langt tímabil (a.m.k. tvö ár) nefnist: 
 a) Árstíðabundið þunglyndi (seasonal depression). 
 b) Djúp geðlægð (major depression). 
 c) Óyndi (dysthymic disorder). 
 d) Tvískautaröskun (bipolar disorder). 
 e) Hringlyndisröskun (cyclothmic disorder). 

12. Jákvæð einkenni geðklofa tengjast:  
 a) Góðum viðbrögðum við meðferð. 
 b) Betri aðlögun fyrir tilkomu sjúkdóms. 
 c) Því að ekkert óeðlilegt finnist að heila. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) B og c er rétt. 

13. Jóna er með stöðugar áhyggjur af öllum mögulegum og ómögulegum hlutum, 
fjölskyldu, vinum, eigum og framtíðinni. Hún er eirðarlaus og á erfitt með svefn. Líklegt 
er að Jóna sé með: 

 a) Felmtursröskun. 
 b) Sértæka/einfalda fælni. 
 c) Almenna kvíðaröskun. 
 d) Áráttu. 
 e) Þráhyggju. 
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14. Dánartíðni hjá fólki með lystarstol er um: 
 a) 1% 
 b) 3% 
 c) 5% 
 d) 9% 
 e) 12% 

15. Manni sem hefur verið undir miklu álagi í nokkuð langan tíma:  
 a) Er hættara við hjarta- og æðasjúkdómum. 
 b) Er hættara við kvefi. 
 c) Er hættara við krabbameini. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) A og c er rétt. 

16. Kvalalosti: 
 a) Felur í sér kynferðislega hugaróra og athafnir sem miða að því að láta meiða sig og 

niðurlægja.  
 b) Felur í sér kynferðislega hugaróra og athafnir sem miða að því að meiða og 

niðurlægja annað fólk. 
 c) Er nánast eingöngu þekktur hjá samkynhneigðum einstaklingum. 
 d) Er jafn algengur meðal karla og kvenna. 
 e) B og d er rétt. 

17. Diathesis-stress kenningin, er sú hugmynd að: 
 a) Röskun verði vegna samspils afbrigðileika í byggingu og virkni heilabarkar og 

undirheilabarkar. 
 b) Röskun verði vegna samspils stækkunar heilahólfa og afbrigðileika í byggingu og 

virkni heilabarkar. 
 c) Röskun verði vegna samspils erfða og umhverfis. 
 d) Röskun verði vegna samspils erfðafræðilegrar tilhneigingar og skaða í 

undirheilaberki. 
 e) Ekkert af ofangreindu á við um Diathesis-stress kenninguna. 

18. Raflostsmeðferð: 
 a) Er það meðferðarform sem mest er notað til að ná tökum á áráttu og þráhyggju. 
 b) Er stundum beitt við miklu þunglyndi, þegar annars konar meðferð hefur ekki borið 

árangur. 
 c) Hefur gefist best við meðferð á jákvæðum einkennum geðklofa. 
 d) Hefur gefist mjög vel í meðferð á lotugræðgi. 
 e) Er ekki lengur notuð sem meðferð við geðsjúkdómum. 

19. Stóra eignunarvillan felur það í sér að: 
 a) Þegar við horfum á hegðun annarra erum við líklegri til að skýra hegðunina með 

tilvísun til einhvers innra með manneskjunni (hneigð). 
 b) Þegar við horfum á hegðun annarra erum við líklegri til að skýra hegðunina með 

tilvísun til einhvers í umhverfinu. 
 c) Hneigðarskýringar eru ofnotaðar, bæði hvað varðar skýringar á eigin hegðun og 

annarra. 
 d) Umhverfisskýringar eru ofnotaðar, bæði hvað varðar skýringar á eigin hegðun og 

annarra. 
 e) Allt ofangreint er rangt. 
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20. Lotugræðgi skiptist í hreinsandi týpu og óhreinsandi týpu, sú hegðun sem einkennir 
sérstaklega hreinsandi týpuna eftir átköst er/eru: 

 a) Framkölluð uppköst. 
 b) Hægðalyf og stólpípur. 
 c) Óhófleg hreyfing og föstur. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) A og b er rétt. 

21. Hringlyndisröskun: 
 a) Kemur yfirleitt fram snemma á fullorðinsárum eða á unglingsaldri. 
 b) Er krónísk lyndistruflun. 
 c) Einkennist af vægum þunglyndis- og örlyndiseinkennum sem sveiflast fram og 

aftur. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) Allt ofangreint er rangt. 

22. Á hvaða ási DSM IV kerfisins eru persónuleikaraskanir og þroskahefting? 
 a) I 
 b) II 
 c) III 
 d) IV 
 e) V 

23. Kynlífsfíkn: 
 a) Er algeng meðal kynferðisafbrotamanna. 
 b) Leiðir óhákvæmilega til ólöglegs athæfis. 
 c) Er stigversnandi fíkn, fíkillinn þarf meira og meira af fíkniefninu. 
 d) Allt ofangreint er rétt. 
 e) A og c er rétt. 

24. Hvert af eftirtöldu fellur ekki undir greiningarviðmið fyrir lystarstol? 
 a) Tíðastopp. 
 b) Jákvæðar hugsanir. 
 c) Brengluð líkamsímynd. 
 d) Óeðlileg hræðsla við offitu. 
 e) A og b falla ekki undir greiningarviðmið fyrir lystarstol. 

25. Hvert af eftirfarandi er ekki greint á ási 1 í DSM IV? 
 a) Andfélagsleg persónuleikaröskun. 
 b) Geðklofi 
 c) Kvíðaraskanir 
 d) Lyndisraskanir 
 e) A og c er rétt. 

Skilgreiningar 40% 
Skilgreinið rækilega fjögur og aðeins fjögur af eftirfarandi fimm hugtökum og takið dæmi eftir 
því sem við á. 

Staðalmyndir/steglingsmyndir 
Streituviðbragðið 
Tvískautaröskun/tvíhverflyndi 
Felmtursröskun 
Blætisdýrkun 
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Ritgerð 20% 
Veljið og skrifið ítarlega um annað af eftirfarandi ritgerðarefnum.  

1) Fjallið nákvæmlega um helstu einkenni geðklofa, lýsið undirflokkum sjúkdómsins og 
mögulegum orsökum og framvindu. 

2) Fjallið nákvæmlega um fælni, undirflokka fælni og meðferð sem gefist hefur vel við að ná 
tökum á fælni.  

Spænska, 6. bekkur, máladeild 
Comprensión de lectura. 
I. Lee el siguiente texto. Lesið eftirfarandi texta. 

Los gustos y las costumbres de un profesional español de treinta años 
 
“En las grandes ciudades españolas, casi el 
50% de los habitantes del centro de la 
ciudad vive solo. Son solteros y solteras 
llamados urbanistas profesionales. 
Entre las 7.45 y las 8 de la mañana suenan 
los despertadores (vekjaraklukka) entre los 
vecinos porque más o menos todos estos 
profesionales se levantan a la misma hora. 
El apartamento de un profesional que vive 
en el centro de Madrid mide unos 50 metros 
cuadrados y está decorado en Ikea. El 
alquiler de este apartamento cuesta más o 
menos 500 euros al mes, casi la mitad de su 
salario normal. Cada día, después del 
desayuno lleva rápidamente al perro a un 
parque pequeño que está en una plaza 
también  pequeña en la que existe 
únicamente una zona especial para niños, ya 
que en Madrid hay más perros que niños. 
Cuando regresa a su apartamento, este 
español le deja al perro su comida, su agua 
y a la asistenta (þjónustustúlka) un post-it 
con algunas instrucciones (por ejemplo, dar 
de comer al perro, regar las plantas, limpiar 
bien el apartamento...) A la asistenta casi no 
la conoce. Es que cuando vuelve de su 
trabajo, ella ya se ha ido, por esta razón se 
tienen que comunicar por mensajes post-it. 
Después de dejar el perro en su 
apartamento, se va a trabajar en metro. Ni 
pensar en usar el coche ya que el tráfico 
siempre está de pena. En el metro intenta 
leer el periódico, pero no hay manera de 
leerlo todo porque está de pie y solo puede 
leer la primera y la última página.  

Trabaja en una oficina de 9:30 a 15:00 y de 
las 16:30 a 19:00. Normalmente come en un 
bar o en la misma oficina con otros 
compañeros. Entre ellos, hay alguien que 
intenta ir a un gimnasio durante este tiempo: 
por eso, come un bocadillo y sale 
rápidamente al gimnasio; corre para llegar a 
tiempo y corre tanto que cuando llega, está 
muy cansado para hacer los ejercicios y 
poder subir o bajar pesas. 
A las 7 de la tarde sale de trabajar y esta es 
la mejor parte del día. Vuelve en metro a 
casa. Entra en su casa, que está limpia, 
ordenada y agradable, y lee el correo post-it 
de la asistenta.  
Y se molesta, se enfada consigo mismo por 
no tener nada para cenar, y se da cuenta de 
que la tienda de abajo ya está cerrada. 
Entonces vuelve a pasear al perro por el 
miniparque, pero ahora el parque ya está 
lleno de perros de todas las razas: grandes, 
pequeños, cazadores, pastores, guardianes. 
Después del parque, se va a la tienda de un 
chino que no cierra jamás. 
Y, por fin, llega el fin de semana, y fuera de 
casa está la vida: los cines en versión 
original, los restaurantes de moda, las zonas 
de copas, la posibilidad de ligar con alguien 
(je, je). Y se va de marcha. El sábado por la 
mañana sale de casa y se encuentra el 
mercado en su misma calle. Luego, el 
aperitivo con amigos en el bar del barrio es 
una costumbre. El domingo, a eso de las 
12:30, escucha involuntariamente la música 
del vecino, que tampoco está tan mal y 
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después se va a comer a casa de sus padres 
o al campo. 
El domingo por la noche pondrá el 
despertador y sabrá que otros vecinos harán 

lo mismo y a su manera piensa que no está 
tan solo.” 
 
Texto adaptado de El País Semanal. 

 

7%  Marca si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y explica en islandés por 
qué. Skrifið á íslensku hvort eftirfarandi staðhæfingar eru réttar eða rangar og útskýrið á 
íslensku hvers vegna.  

1. En las todas las ciudades de España los profesionales viven en casas grandes que 
están en el centro. 

2. La mayoría de estos profesionales cuidan muy bien a sus niños, por ejemplo, los 
llevan a pasear al parque. 

3. Estos profesionales hablan directamente con sus asistentas para decirles lo que tienen 
que hacer. 

4. Estos jóvenes españoles van a comer a sus casas entre las tres y las cuatro y media. 
5. Normalmente los profesionales van muy tranquilos al gimnasio después de su trabajo. 
6. La mejor parte del día es cuando vuelven a casa. 
7. Les gusta mucho su trabajo por eso los fines de semana van otra vez a su oficina. 

Gramática 
I. 2% Indefinido o imperfecto. Marca la opción correcta.  Merkið við rétta lausn. 

Ejemplo:  Ayer no salíamos/ salimos de casa. 
1. Anoche vimos/veíamos una película muy interesante. 
2. Después de la cena siempre veían/vieron la tele antes de irse a la cama. 
3. Antes Alicia iba/fue en bicicleta al colegio, ahora no. 
4. Aquel día mis vecinos tenían/tuvieron una fiesta hasta las 5 de la mañana. 

II. 2% Escribe las siguientes frases en pluscuamperfecto. Breytið setningunum í þáliðna 
tíð (þlt.). 

Ejemplo: Yo hablo con el profesor. Yo había hablado con el profesor. 
1. Tú ves una ciudad muy pintoresca. 
2. Usted hace la compra siempre. 
3. Nosotros nos vestimos rápido. 
4. Los chicos escriben un poema. 

III. 7.5% Escribe los verbos en indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto.  
Setjið eftirfarandi sagnir í þátíðir (þt.) og þáliðna tíð (þlt.) eftir því sem við á. 

1. Felipe ya (salir) ______ de su casa cuando el teléfono sonó. 
2. Cuando yo tenía 20 años, mis padres me (regalar) ____ una bicicleta. 
3. Anoche Luisa no (hacer) _____ nada especial. 
4. (Hacer) _______ mucho frío cuando nosotros (llegar) _____ a Islandia. 
5. Ellos (ir) __ a comprar los billetes de avión para Barcelona pero no (poder)  
__ porque no tenían dinero.  
6. Ayer yo no (llamar) _____ a Marta porque se me (olvidar) ___. 
7. En mi casa sobre la mesa, (estar) _____ los libros que mi padre (comprar) 
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  _______ para mí el lunes pasado. 
8. La casa (parecer) ______ muy vieja, (tener) ______ un jardín muy pequeño. 
 En el jardín (haber) ______ muchos árboles y los niños siempre (jugar) ____ allí. 

IV. 3% Rellena con las siguientes preposiciones. Setjið réttar forsetningar í eyður. 

desde a en por para hasta 

1. Carlos estuvo con sus amigas _______ estudiar matemáticas. 
2. ¡No salgas de la casa _______ que termines de estudiar! 
3. _____ la ventana de mi apartamento veo toda la ciudad. 
4. El señor le preguntó ______ Clara dónde estaba el baño. 
5. _____ esa discoteca no se puede entra, está a tope. 
6. Tú no estudiaste mucho, ____ eso tendrás que estudiar más. 

V. 3% Responde las preguntas usando pronombres objeto directo e indirecto. Svarið 
spurningunum og notið andlagsfornöfn.  

Ejemplo: ¿Le diste un chocolate a tu hermano? Sí, se lo di. 
1. ¿Has escrito las cartas a tus amigos? 
2. ¿Me enviarás un mensaje por el ordenador? 
3. ¿Le dejaste el coche a tu hermano? 

VI. 8% Cambia el siguiente texto al estilo indirecto.  Breytið í óbeina ræðu.  

 
VII. 3% Cambia las siguientes frases en futuro. Breytið eftirfarandi setningum í framtíð. 

1. Quiero tener muchos amigos. 
2. El explorador sale de excursión hoy. 
3. Ella se pone morena en la playa. 
4. Los estudiantes se acuestan temprano. 
5. Puedes venir conmigo a Guatemala. 
6. Nosotros venimos todos los veranos. 

VIII. 3% Haz frases en imperativo negativo. Búið til setningar í neikvæðum boðhætti. 

Ejemplo: Tú/Leer/mucho No leas mucho. 
1. Ustedes/cerrar/la puerta. 
2. Tú/tocar/el piano. 
3. Vosotros/quitarse/el reloj. 
4. Tú/dormir/la siesta. 
5. Ustedes/escribir/el libro. 
6. Usted/ser/perezoso. 

Querida Laura: 
¿Dónde has estado? Te he buscado toda la semana. ¿Cómo estuvo la fiesta de Paola? 
Yo no pude ir porque quedé con mis amigos para ir al teatro. El próximo fin de 
semana iré a mi casa de Marbella. ¿Quieres ir conmigo? Esta noche no estaré en casa, 
pero puedes dejarme un mensaje en mi contestador automático. Hasta pronto. 
Fernando. 
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IX. 4% Escribe los verbos en presente del subjuntivo. Setjið sagnirnar í viðtengingarhátt 
í nútíð.  

Ejemplo:  Yo/trabajar  Yo trabaje. 
1. Él/saber____ 
2. Yo/traducir _____ 
3. Vosotros/dar ____ 
4. Tú/leer ______ 
5. Usted/cruzar ________ 
6. Tú/volver ___________ 
7. Nosotros/pagar _______ 
8. Ella/seguir_____ 

X. 4% Escribe 4 frases con las siguientes expresiones usando indicativo o subjuntivo 
según el caso. Búið til fjórar setningar með eftirfarandi orðum og orðasam-
böndum. Notið framsöguhátt eða viðtengingarhátt eftir því sem við á. 

1. Parece evidente que_____ 
2. A lo mejor_____ 
3. ¡Que _____! 
4. Tal vez  

XI. 7% Escribe los siguientes verbos en subjuntivo o indicativo. Setið eftirfarandi sagnir 
í viðtengingarhátt eða framsöguhátt. 

1. Los chicos no creen que beber cerveza (ser) _____ malo para la salud. 
2. Es seguro que mañana nosotros (tener) _________ un examen. 
3. Puede que yo (ver) ____un concierto en la tele. 
4. ¿No crees que estos ejercicios (ser) _____ muy difíciles para ti? 
5. No quiero que vosotros (ir) _____ a esa fiesta. 
6. José Miguel dice que nosotros (hacer) _____ la cena. Él va a llegar tarde. 
7. Espero que ellos (salir) ____ muy pronto del trabajo. 

Práctica comunicativa.  
I. 4.5% ¿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 viðtengingarhátt með tjáningu sem 
merkir ósk, líkindi eða afskiptaleysi. 

 Ejemplo: “Mañana es el examen de conducir.” 

No te preocupes, espero que te salga bien. 
1. Llegas a Verzló y la escuela está cerrada. 
2. Enrique siempre viene a buscarme al aeropuerto, pero todavía no ha llegado. 
3. ¿A dónde vamos, a México o a China? 

II. 6% Completa cada línea escribiendo frases con imperativo positivo y negativo.  

Ljúkið hverri línu með heilli setningu í neikvæðum og jákvæðum boðhætti.  

Ejemplo: Si eres un bocazas, No hables demasiado y piensa lo que dices. 
1. Si llegas tarde siempre a la escuela,  
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2. Si nunca tienes dinero,  
3. Si quieres ir de vacaciones,  
4. Si llueve mucho y no puedes salir,  

Composición. 
I. 8% Lee la siguiente carta de la señora Concha López y después escríbele una 

respuesta. Dale consejos para resolver su problema. Utiliza el imperativo, el 
subjuntivo y el futuro. Escribe mínimo 5 líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
II. 8% Lee estos artículos del periódico Cambio 16, después elige un tema y escribe en 

español tu opinión. Puedes escribir, por ejemplo, cómo es en Islandia. Escribe 
mínimo 5 líneas. 
Lesið eftirfarandi greinar, veljið úr eina þeirra og segið frá skoðunum ykkar á 
viðkomandi grein, á spænsku. Skrifið t.d. um Ísland. Minnst 5 línur. 

LOS ESPAÑOLES VEN MUCHA MUCHAS PAREJAS ESPAÑOLAS 

TELEVISIÓN EN SU TIEMPO LIBRE SE CASAN, PERO CASI LA MITAD 

El 87% de los españoles ve televisión cada SE DIVORCIAN 

día, el 49% escucha la radio, el 42% También muchas parejas viven 

escucha música y el 32% lee el periódico. juntas sin estar casadas. 
 
LOS ESPAÑOLES PREFIEREN PASAR 
SUS VACACIONES EN LOS PUEBLOS  
DE ESPAÑA 
La mayoría pasa sus vacaciones en el  
campo y no en la playa. 

Spænska, 6. bekkur, val 
Spurningar 10% Svarið eftirfarandi spurningum á spænsku með heilum setningum.  
1. ¿Cómo te llamas, cómo eres, dónde vives, y qué estudias? 
2. ¿Qué haces después de la escuela?  
3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
4. ¿Qué hiciste ayer? 
5. ¿Cómo es Reykjavík y por qué es famosa esta ciudad? 

 

Estimados señores: 
Tengo una hija de dieciséis años que no me habla. No ha pasado nada especial, no 
hemos tenido ningún problema entre nosotras, pero no me habla. Tampoco quiere 
comer nada: hace dos semanas que sólo come pequeños bocadillos y bebe siete vasos 
de agua al día. Yo antes intentaba explicarle que iba a enfermarse, que debía comer, 
que la anorexia es muy peligrosa...pero nada, ya me he cansado y no puedo decirle 
nada más, porque cuando empiezo a hablar, ella se va y no me escucha, huye de mí. 
Creo que ustedes tienen experiencia en estos casos y les pido que me ayuden. Espero 
ansiosamente su respuesta. 
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Gramática 
I. 4% Skrifið tölurnar með bókstöfum. 
1) 100 234 
2) 867. 0012 
3) 1. 200. 779 
4) 44. 023 
II. 4%  Skrifið eftirfarandi setningar í fleirtölu.  
1. Mi amiga sale el sábado. 
2. Yo soy muy seria.  
3. Una casa española. 
4. Esta ciudad es muy turística. 

III. 10% Veljið rétta sögn og setjið hana í nútíð í eyðurnar. 

gustar esquiar almorzar leer estar volver hacer vestirse doler dormirse

1. A veces mis amigos _______ todos los años en diciembre en Suiza. 
2. Los niños _________a las diez de la noche. 
3. Vosotros siempre _____ en la cafetería de la escuela. 
4. Nosotros ________ a casa a las 4 de la tarde, después de la escuela. 
5. A mí no ______ las patatas fritas. 
6. El señor Pérez ________ novelas policiacas. 
7. Mi pueblo __________ muy cerca de la ciudad. 
8. Yo ________ la compra los sábados por la mañana. 
9. Vosotros estáis enfermos, _________ la cabeza y la nariz. 
10. Mi hermana _______ muy rápido por las mañanas. 

IV. 2% Ljúkið við að búa til eftirfarandi spurningar: 
1. ¿______________ cuesta este mapa? 
2. ¿______________ es tu profesor de francés? 
3. ¿______________ es famosa Colombia? 
4. ¿______________ hermanos tenéis? 

V. 5% Skrifið eftirfarandi sagnir á spænsku: 
1. Nosotros no (eru með) _________________________ gafas. 
2. Mi novio (er með) _________________________ pelo corto, liso y moreno. 
3. Mi dormitorio (er) _________________________ cerca del salón. 
4. Mi ciudad (er) _________________________ muy grande y bonita. 
5. En Kringlan (það er) _________________________ un ascensor. 

VI. 4% Búið til setningar. 
Dæmi: a) libro/cerca/silla  El libro está cerca de la silla. 
1. Piso/no/calefacción 
2. Bancos//9:00/mañana 
3. Sellos/al lado/diccionario 
4. Niño/doler/mucho/estómago 

VII. 4% Skrifið á spænsku eftirfarandi eignarfornöfn: 
1. Mario va con (hans) _______________ amigas al cine. 
2. Los señores Rúiz tienen (þeirra) _______________ casa en Barcelona. 
3. (Mín) _______________ familia es muy grande. 
4. Lola y Teresa fueron a (þeirra) _______________ escuela en autobús. 
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VIII. 5% Strikið undir rétta lausn. 
1. Mi agenda es est tiene en la mesa. 
2. Aquí en esta casa no tiene hay es un balcón. 
3. Él, te, se duchas todos los días por las mañanas. 
4. Antonio hoy ayer mañana trabajó mucho. 
5. Sara es tiene toma dolor de estómago. 
6. Esta es mi amiga Ása, pero éste esa estos es la hermana de Teresa. 
7. Éstos son los hermanos de Elena y ésos son su sus se amigos. 
8. Penélope Cruz lleva tiene es la boca grande. 
9. Sergio García no trabaja es hace dependiente en una tienda de golf. 
10. La niña está al a la de la izquierda del perro. 

IX. 6% Beygið sagnirnar í þátíð (indefinido) í samræmi við persónufornöfnin.  
Tener (ustedes)______________ducharse (vosotros)_______ 
ser (vosotros) ______________ir (nosotros)_____________ 
estar (tú)______________volver (ellos)_________________ 
beber (vosotros)______________leer (él)________________ 
querer (yo)______________hacer (ella)_________________ 
venir (ellas)______________escribir (ustedes)____________ 

X. 5% Beygið sagnirnar í þátíð (indefinido). 
1. Pedro (ver) _______________ la televisión a las diez. 
2. La señora Paca (pasear) _______________ con su perro por el parque. 
3. Nosotros (acostarse) _________________________ muy tarde ayer. 
4. Vosotros (comer) _________________________ una hamburguesa doble. 
5. Tomás y María (jugar) _________________________ al tenis el sábado. 

XI. 4% Skrifið með bókstöfum hvað klukkan er. 
1) 1:50 
2) 2:20 
3) 12:58 
4) 6:30 

Lesskilningur. 

I. 5% Lesið eftirfarandi texta og svarið spurningum á íslensku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Describe cómo es Madrid? 
2. ¿Todos los madrileños se levantan tarde? 
3. ¿A qué hora van al trabajo los españoles? 
4. ¿En Madrid hay siempre mucho tráfico entre las seis y las diez después del trabajo? 
5. ¿Los madrileños están en su trabajo treinta minutos? 

El día empieza en Madrid 
Madrid es la capital de España, es una ciudad grande, turística, moderna y 
es  una ciudad que tiene mucha actividad durante la noche. Hay madrileños 
que se acuestan muy tarde, principalmente los fines de semana, pero la 
mayoría se levanta pronto (temprano). El 31,7% de los españoles que 
trabajan sale de sus casas entre las seis y las ocho. De ocho a nueve lo hace 
el 40% y de nueve a diez un 28.2% . En la ciudad hay mucho tráfico entre 
las ocho y las nueve de la mañana. Los madrileños toman más o menos 
treinta minutos para ir al trabajo.
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I. 3% Skrifið orðin í svigunum yfir á spænsku. 
1. Ángel y Luisa son los (foreldrar)________de Sara y Pedro. 
2. Pedro es el (eiginmaður)_______de Clara. 
3. Ángel y Luisa son los (amma og afi)________de Cristina, Antonio y Esther. 
4. Clara es la (föðursystir)________de Cristina. 
5. Cristina es la (bróður-dóttir)_____________de Pedro y Clara. 
6. Antonio, Cristina y Esther son (systkini) _________. 

II. 10% Skrifið með heilum setningum á spænsku, viðbrögð ykkar við eftirfarandi 
setningum. 

Dæmi: ¡Tengo fiebre! 
¿Sí? ¿Por qué no te vas a la cama? 
1. -A mí no me gusta el fútbol. 
2. A nosotros nos encanta estar en casa los fines de semana  ¿y a vosotros? 
3. -Me encuentro muy mal, tengo dolor de espalda y estoy muy cansado. 
4. -Yo estoy muy bien ¿y tú, cómo estás ahora? 
5. -¡Qué hambre tengo! 

III. 7% Flokkið eftirfarandi orð í tilheyrandi dálka. 
1) abogado 6) cocina 11) bolígrafos 16) pasillo 21) abuelos 26) costa 
2) pasear 7) dedo 12) gracioso 17) preocupado 22) salón 27) sueco 
3) cuello 8) cenar fuera 13) pueblo 18) estanco 23) sobres 28) sillón 
4) feo 9) escritora 14) llaves 19) prima 24) resfriado  
5) alemán 10) preocupado 15) nieta 20) cama 25) tonto  
 
Í frístundum Líkamshlutir Húsið Húsgögn 
Hlutir Fjölskylda Starfsheiti Þjóðerni 
Staðir Líðan Persónulýsingar  

Composición. 
I. 12% Semjið ritgerð út frá myndinni. Ritgerðin á að vera minnst hálf síða. 

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.). 
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Stjórnmálafræði, 6. bekkur, val 
1. [20%] Krossar 
1. „Viðreisnarstjórnina“ svokölluðu mynduðu: 

Alþýðuflokkur og Sjálfstæðisflokkur. 
Alþýðubandalag og Sjálfstæðisflokkur. 
Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. 
Alþýðubandalag, Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur. 

2. Með afurðum í stjórnkerfislíkani Eastons getur m.a. verið átt við: 
fjölmiðla. 
innra þjóðfélagsumhverfi. 
kröfur um breytingar. 
lög og reglugerðir. 
umræðu í samfélaginu. 

3. Eitt dæmi um kjarnaflokk í íslenskum stjórnmálum gæti verið: 
Framsóknarflokkurinn. 
Frjálslyndi flokkurinn. 
Heimastjórnarflokkurinn. 
Kommúnistaflokkur Íslands. 

4. Þeir Rousseau og John Stuart Mill töldu einn helsta kost lýðræðisskipulags vera þann að það:  
hefti vald einvaldskonunga. 
stuðlaði að tjáningarfrelsi. 
stuðlaði að þroska einstaklinga. 
tæki tillit til hagsmunahópa í samfélaginu. 

5. Í núgildandi kjördæmaskipulagi hefur eitt kjördæmi verið kallað „kragakjördæmið“. Hér er 
átt við: 
Norðausturkjördæmi. 
Norðvesturkjördæmi. 
Suðurkjördæmi. 
Suðvesturkjördæmi. 
Reykjavík norður. 
Reykjavík suður. 

6. Atkvæðisrétt á Alþingi hafa 
alþingismenn og ráðherrar. 
alþingismenn og þeir ráðherrar sem líka eru alþingismenn. 
alþingismenn, ráðherrar og forseti alþingis. 
ríkisstjórnin. 

7. Lýðræði er ,,stjórnmálakerfi sem felur í sér möguleika til að skipta reglulega um stjórnendur“. 
Hver sagði þetta?  
Ólafur Ragnar Grímsson. 
Robert Dahl. 
Robert Michells. 
Seymour Lipset. 
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8. ,,Einn stjórnherra eða hópur hrifsar völd úr höndum annars, en engar breytingar þurfa að vera 
á gerð samfélagsins eða lífi fólksins.“ Þessi lýsing á við: 
arðrán. 
byltingu. 
einveldi. 
vald hagsmunasamtaka. 
valdarán. 

9. Hvaða kenningar byggjast á því að draga fram orsakasamhengi á milli hinna einstöku þátta 
stjórnmálanna og þess sem gerist á vettvangi þeirra? 
átakakenningar. 
kenningar um lýðræði og vald. 
kenningar um þrískiptingu ríkisvaldsins. 
þátttökukenningar. 

10. Faðir kjarnræðishyggjunnar er: 
Gaetano Mosca. 
Giovanni Sartori. 
Robert Dahl. 
Vilfredo Pareto. 
 

2. [30%] Skilgreiningar. Skrifið um 5 af 6.  
byltingarsinnuð jafnaðarstefna 
regluveldi 
Ólafur Thors 
fastanefndir Alþingis 
kosningaflokkar 
stjórnmálasiðmenning 
 

3. [20%] Stutt ritgerð. Fjallið stuttlega um annað af eftirfarandi efnum: 
Aðferðir og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar. 

EÐA: 
Upphaf og þróun stjórnmálaflokka á vinstri væng á Íslandi. 
 

4. [30%] Ritgerð. Fjallið ítarlega um annað af eftirfarandi efnum: 
Fjallið um íhaldsstefnuna; upphaf hennar og hugmyndafræðilegan bakgrunn og takið dæmi 
um hvernig hún hefur birst á 20. öld. 

EÐA: 
Kenningar um lýðræði og vald. 
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Stjórnun, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1. (40%) Krossaspurningar– hver kross gildir 1 %. Aðeins einn valkostur er réttur. 

Ef merkt er við tvo telst svarið rangt. Rangur kross gefur –1 stig. 
1. Stjórnandi sem veitir forystu: 

 Beitir sér fyrir því að starfsmenn sinni símenntun 
 Beitir áhrifum sinum til að hvetja starfsmenn, svo að markmið skipulagsheildar náist 
 Skipuleggur þátttöku starfsmanna í starfi utan skipulagsheildarinnar 
 Hefur áhuga á að ná árangri og nýtni 
 Tekur þátt í félagsstarfi starfsmanna 

2. Hvað af eftirfarandi er mikilvægast á lægri stigum skipulagsheildar? 
 Áætlanagerð (planning) 
 Samskiptafærni (human skills) 
 Yfirsýn (conceptual skills) 
 Tæknileg færni (technical skills) 
 Jákvæðni (positivity) 

3. Hvert af eftirfarandi er ekki samskiptahlutverk (Interpersonal Role)? 
 Skrautfjöður (Figurehead) 
 Leiðtogi (Leader) 
 Vandaleysir (Disturbance handler)  
 Tengiliður (Liason) 
 Allt hér að ofan flokkast sem samskiptahlutverk 

4. Kynferðisleg áreitni er ósiðferðisleg af því hún brýtur á: 
 Notagildisviðhorfi (utilitarian approach) 
 Einstaklingsviðhorfi (individualism approach) 
 Sanngirnisviðhorfi (justice approach) 
 Siðferðisrétti (moral-rights approach) 
 Varnarrétti (defensive approach) 

5. Á hvaða stigi siðferðisþroska er sá einstaklingur sem lærir að laga sig að væntingum 
starfsfélaga, fjölskyldu, vina og þjóðfélaginu? 

 Undir hefðbundnu stigi (preconventional) 
 Hefðbundnu stigi (conventional) 
 Grundvallaratriðastigi (postconventional) 
 Allt hér fyrir ofan er rétt 
 Allt hér fyrir ofan er rangt 

6. Ef skipulagsheild neitar allri ábyrgð á eigin gerðum og hindrar jafnvel rannsókn myndi 
það flokkast undir: 

 Fyrirstöðuviðbrögð (obstructive response) 
 Geðþóttaviðbrögð (discretionary response) 
 Varnarviðbrögð (defensive response) 
 Siðferðisleg viðbrögð (ethical response) 
 Lagaleg viðbrögð (legal response) 

7. Nýsköpunarteymi (New venture team) er: 
 Sérstök deild innan fyrirtækis sem ber ábyrgð á því að þróa nýjungar 
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 Hópur starfsmanna sem vinnur að þróun nýjunga og kemur úr mismunandi deildum 
innan fyrirtækisins 

 Utan við hið hefðbundna skipulag fyrirtækisins 
 Allt hér að ofan er rétt 
 Fyrsti og þriðji kross eru réttir 

8. Tilvísunarvald (referent power) byggir á: 
 Formlegri stöðu innan fyrirtækis 
 Persónuleika stjórnanda 
 Launum starfsmanna 
 Umbunarvaldi 
 Tilvísun stjórnenda 

9. Við hvaða aðstæður hentar tölfræðileg greining best? 
 Þegar vissa (certainty) ríkir 
 Þegar áhætta (risk) ríkir 
 Þegar óvissa (uncertainty) ríkir 
 Þegar tvíræðni (ambiguity) ríkir 
 Þegar hætta (danger) ríkir  

10. Hvert eftirtalinna atriða er einkenni stjórnmálalegrar nálgunar (political model) við 
ákvörðunartöku? 

 Ákvörðun er tekin á grundvelli samstöðu (coalition) 
 Leit stjórnenda að valkostum er takmörkuð vegna mannlegra þátta 
 Líkanið er lýsandi (descriptive) þar sem hún lýsir atferli stjórnenda  
 Hagræn sjónarmið eru höfð að leiðarljósi 
 Upplýsingar eru þekktar og liggja fyrir 

11. Talað er um sex skref við ákvörðunartöku. Hvert af neðangreindum atriðum er ekki eitt 
af þessum skrefum? 

 Greining ástæðna (diagnosis and analysis of causes) 
 Æskilegur kostur valinn (selection of desired alternative) 
 Þróun valkosta (development of alternatives) 
 Frumkvæði að breytingum (initiating change) 
 Breytingar útfærðar (implementation of chosen alternative) 

12. Ella gella er verslunarstjóri í stórri matvöruverslun. Hún hefur tekið eftir því að mikið 
hefur borið á veikindum starfsmanna undanfarið. Hún vill kanna nánar hvað veldur 
þessum auknu veikindum á meðal starfsmanna. Á hvaða skrefi ákvörðunartökunnar er 
Ella gella?  

 Greining á því að það þurfi að taka ákvörðun (recognition of decision requirement) 
 Æskilegur kostur valinn (selection of desired alternative) 
 Mat og svörun (evaluation and feedback) 
 Frumkvæði að breytingum (initiating change) 
 Breytingar útfærðar (implementation of chosen alternative) 
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13. Hvert eftirtalinna atriða eru einkenni valds (authority)? 
 Vald kemur frá skipulagsheildinni 
 Vald er viðurkennt af undirmönnum 
 Vald kemur að ofan 
 Allt ofangreint er rétt 
 Ekkert ofangreint er rétt  

14. Lára klára er yfirmaður í einni af fimm bókhaldsdeildum hjá framleiðslufyrirtæki. Það 
gefur vísbendingu um að fyrirtækið sé með: 

 Hlutverkanálgun (functional) 
 Deildanálgun (divisional) 
 Víða stjórnspönn (wide span of control) 
 Miðstýringu (centralisation) 
 Blandaða nálgun (matrix) 

15. Lárétt skipulag byggir á: 
 Samhæfingu milli deilda (co-ordination) 
 Verkefnishópum (task force) 
 Teymisvinnu 
 Samskiptum milli deilda 
 Allt ofangreint er rétt 

16. Frumkvöðlar geta komið viðskiptahugmynd í framkvæmd á nokkra vegu. Hver 
eftirtalinna leiða er líklegust til að veita frumkvöðli kost á að þróa og hanna 
viðskiptahugmynd sína eftir eigin höfði? 

 Stofna nýtt fyrirtæki 
 Þátttaka með öðrum 
 Kaupa nafnleigu (franchise) 
 Kaupa fyrirtæki í rekstri 
 Allt ofangreint er rétt 

17. Hvert eftirtalinna atriða felur í sér lýsingu á því hvernig eigi að ná markmiðum? 
 Markmið (goal) 
 Hlutverk (mission) 
 Skipurit  
 Áætlun (plan) 
 Verkmarkmið (operational goal) 

18. Ferli MBO (Management by Objective) byggir á öllum neðangreindum atriðum nema: 
 Setja markmið (setting goals) 
 Þróa aðgerðaráætlun (developing action plans) 
 Þróa varaáætlun (developing scenarios) 
 Fara yfir stöðuna (reviewing progress) 
 Meta stöðuna (appraising overall performance) 
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19. Hver eftirfarinna fullyrðinga á við um SWOT-greiningu? 
 Greining á skipulagsheild með tilliti til styrkleika, veikleika, tækifæra og ógnana 
 Greining á umhverfi með tilliti til stefnu, viðskiptavina, birgja og tilgangs 
 Greining á vexti greinarinnar sem flokkast í stjörnu, mjólkurkýr, spurningarmerki og 
hunda 

 Greining á félagslegu umhverfi með tilliti til sameiginlegs skilnings, viðhorfa, 
lykilgilda og menningar 

20. ______________ er almenn áætlun um helstu aðgerðir til að ná langtíma markmiðum. 
 Stefnumótun framleiðslueininga (business level strategy) 
 Stefnumótun þjónustueininga (functional level strategy) 
 Sínota áætlanir (Standing plans) 
 Einnota áætlanir (Single use plans) 
 Heildarstefnumótun (grand strategy) 

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
Samvirkni (synergy) er sá styrkleiki sem skipulagsheildin státar sig af í samanburði 
við keppinauta sína. 

  

Flestöll lög sem varða starfsmannastjórnun eru byggð á einstaklingsviðhorfi 
(individualism approach). 

  

Hugmyndaforkólfur (idea champion) er sá sem sér þörfina á og framkvæmir 
breytingar innan fyrirtækis. 

  

Áhætta (risk) felur í sér að markmið eru óljós, valkostir óskýrir og upplýsingar um 
mögulegar útkomur liggja ekki fyrir. 

  

Kurt Levin hélt því fram að breytingar væru niðurstaða samkeppni milli hvetjandi 
afla og hamlandi afla.  

  

Algengast er að á Íslandi fái nýir starfsmenn „on the job” training, þar sem að 
reyndur starfsmaður er beðinn að leiðbeina nýja starfsmanninum. 

  

Stjórnandi sem hvetur starfsmenn til að fylgja núverandi reglum og hefðum er að 
hvetja til frumkvöðlastarfsemi innan skipulagsheildarinnar. 

  

Samkvæmt MBO (management by objectives) er markmiðasetning, einkum í 
höndum æðstu stjórnenda. 

  

Aðlögunarstefna (multidomestic strategy) felur í sér að vörur eru staðlaðar og eru 
eins alls staðar í heiminum. 

  

Innri stjórnun (internal locus of control) felur í sér að hafa ekki trú á að maður 
stjórni eigin málum heldur ráðist framtíðin af ytri aðstæðum. 

  

3. (2,5%) Teljið upp einkenni árangursríkra markmiða. (5 atriði) 

4. (3%) Hver eru markmið með starfsmannastjórnun? (3 atriði) 
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5. (2,5%) Tengið saman viðeigandi bókstafi: 
 
a. Líkamlegar þarfir (Physiological) f. Stöðuhækkun, viðurkenning 
b. Öryggisþarfir (Safety) g. Þroski og frami í starfi 
c. Hópþörf (Belongingness) h. Grunnlaun, loftræsting 
d. Virðingarþörf (Esteem) i. Samstarfsfélagar, viðskiptavinir 
e. Sjálfsímyndarþörf (Self-Actualization) j. Eiga ekki á hættu að vera rekinn 

6. (2%) Fyllið í eyðurnar: 
Stjórnun gengur út á það að markmiði skipulagsheildar er náð með skilvirkum og 
hagkvæmum hætti með ______, ______, með því að veita ___ og með _____. 

7. (15%) Stuttar skilgreiningar– Veljið 5 af 8, hver skilgreining gildir 3 % 
a. Hagsmunahafar (stakeholders). Sanngirnisviðhorf (justice approach). 
b. Staðgenglar (substitutes). Frammistöðugap (performance gap). 

Sýndarverkamenn (Telecommuting).  
c. Óskipulögð ákvarðanataka (non programmed decision). 
d. Deildamarkmið (Tactical goals). 
e. Aðgreiningarstefna skv. Porter (Differentiation). 

8. (5%) Útskýrið muninn á miðstýrðri ákvarðanatöku (centralisation) og dreifstýrðri 
ákvarðanatöku (decentralisation). Fjallið einnig um það við hvaða aðstæður ætti 
að nota dreifstýrða eða miðstýrða ákvarðanatöku. 

9. (5%) Frederick Herzberg lýsti samspili þarfa og hvatningar (content perspectives on 
motivation) og setti fram svokallaða tveggja-þátta kenningu (Two factor theory). 
Lýsið henni. 

10. (5%) Gerðu grein fyrir kenningu Hershey og Blanchard (Hershey & Blanchard´s 
situational theory). 

11. (10%) Gerið grein fyrir eðlismun stjórnenda og leiðtoga (the nature of leadership/ 
leadership versus management) og greinið frá helstu tegundum valds sem þar 
koma við sögu. 

 

Stjörnufræði, 6. b ekkur, val 
Velja skal sex af ritgerðaspurningum 1-7 og gildir hver þeirra 10%.  
 
 
1. Lengd þess tíma sem stjarna er á meginröð fer 
einkum eftir: 
� massa 
� yfirborðshita 
� efnasamsetningu 
� ljósafli 

2. Miranda nefnist afar undarlegt tungl. Það:  
 I gengur um Satúrnus 
 II hefur líklega sundrast og sameinast aftur 
 III gengur öfugan hring (réttsælis) 
� I aðeins  
� II og III 
� II aðeins 
� I, II og III 
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3. Svarthol: 
� geta eyðst 
� eru leifar stjarna með upphafsmassa undir 10 
sólmössum 
� eru 1,4 til 3 sólarmassar 
� geisla ekki frá sér orku. 
4. Í miðju er lítil bunga, oftast gassnauð, þar sem 
finna má fjölda daufra stjarna, en armarnir eru 
tiltölulega opnir. Hér er lýst: 
� Sc vetrarbraut 
� E0 vetrarbraut 
� kúluþyrpingu 
� SBa vetrarbraut 
5. Höfin á tunglinu: 
� mynduðust er hraun steig upp á yfirborð 
� mynduðust við árekstra stórra loftsteina 
� eru eldri en hálendissvæðin á nærhlið 
� eru eldri en hálendissvæðin á fjærhlið 
6. He-samruni fer fram á: 
I Meginröð 
II Láréttu grein 
III Risagrein 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 
7. „Tvenns konar svæði eru á yfirborði, dökk og 
ljós, en dökku svæðin nær eingöngu á öðrum 
helmingi yfirborðsins.“ Hvaða hnetti er hér lýst? 
� Kallistó 
� Tunglinu 
� Merkúríusi 
� Mars 

8. Loftsteinagígar:  
� eru fleiri á láglendi tunglsins en hálendi 
� eru fleiri á suðurhveli Mars en norðurhveli 
� á Merkúr eru flestir yngri en Kalorisdældin 
� eru hlutfallslega fleiri á Venusi en Mars. 
9. Í hjúp vetrarbrautarinnar er: 
� einkum að finna gamlar stjörnur 
� þéttleiki stjarna meiri en í miðbungunni 
� meira af málmríkum stjörnum en í miðbungu 
� mikið magn af gasi og ryki 
10. Tungl nokkurt hefur eðlismassann 1,7 g/cm3 
og á yfirborði þess má sjá ís en fáa loftsteinagíga. 
Um innri gerð þess gildir líklega að: 
� innst er bergkjarni, síðan bergmöttull og þunn 
ísskorpa 
� innst er málmkjarni, síðan bergmöttull og 
ísskorpa 
� tunglið er óaðgreind blanda bergs og íss  
� innst er bergkjarni en síðan ísmöttull og 
ísskorpa 
11. Vetrarbraut í flokki Sa hefur: 
I. Ihlutfallslega stóra miðju 
II. tiltölulega opna arma 
III. hægan eða engan snúning 
� I aðeins  
� II og III 
� II aðeins 
� I, II og III 
12. Nokkur tungl sólkerfisins hafa lofthjúp. 
Meðal þeirra eru: 
� Tríton, Míranda og Títan 
� Íó, Títan og Fóbos 
� Íó, Títan og Tríton 
� Tríton, Íó og Mímas 
13. Stjörnur breytast í rauða risa um það leyti 
sem: 
I vetnisbruni hefst í skel umhverfis kjarnann 
II vetniseldsneyti í kjarna er uppurið 
III þær færast af meginröð HR-línurits 
� I aðeins 
� II aðeins 
� I og III 
� I, II og III 

F

E D
B

A
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14. Stjarna A er í litrófsflokki A og stjarna B er í 
litrófsflokki B, en báðar eru á meginröð og hafa 
sömu sýndarbirtu. Þá gildir: 
I stjarna B er fjær 
II stjarna B hefur minni reyndarbirtu 
III stjarna B er minni 
� I aðeins 
� I og II 
� I og III 
� II aðeins 
15. Talið er að halastjörnur:  
� með stutta umferðartíma komi flestar úr  
Kuipersbelti 
� hafi yfirleitt bergkjarna og ísskorpu 
� úr Oortsskýi hreyfist flestar í plani sólkerfisins 
� rekist á jörðina á 10 milljón ára fresti að  
meðaltali 
16. Hlutur sem fellur í svarthol: 
 I virðist hverfa í svartholið á nokkrum  
sekúndum (séð frá fjarlægum athuganda) 
II teygist óendanlega mikið 
III geislar sífellt meiri orku frá sér 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 
17. Grannhópurinn:  
I inniheldur m.a. þrjár stórar sporvölur 
II hreyfist í átt að miðju Virgo-þyrpingarinnar 
III inniheldur um 30 dvergvetrarbrautir 
� II og III 
� aðeins II 
� I og II 
� I, II og III 
18. Fiðrildislínuritið sýnir: 
I staðsetningu sólbletta 
II fjölda sólbletta 
III sveiflu í virkni sólar 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 

19. Lóðrétti ásinn á HR línuriti sýnir: 
� hitastig 
� stærð 
� massa 
� birtu 
20. Þarsis-bungan: 
I er áberandi kennileiti á suðurhveli Mars 
II er þekkt fyrir Olympusfjall sem er á henni 
III er á svæði sem áður fyrr var mjög eldvirkt 
� I aðeins 
� I og II 
� II og III 
� III aðeins 
21. Sá hluti ferilsins á myndinni sem merktur er F 
nefnist: 
� meginröð 
� risagrein 
� lárétta grein 
� efri risagrein 
22. Flokkunarkerfi Hubbles (Hubble-kvíslin) 
� lýsir þróun vetrarbrauta 
� skiptir vetrarbrautum í tvo meginflokka, E og S 
� lýsir hvernig snúningur vetrarbrauta er háður 
lögun þeirra 
� tengir saman burthraða og fjarlægð 
vetrarbrauta 
23. Sefítar: 
I eru notaðir til fjarlægðarákvarðana 
II eru breytistjörnur 
II fylgja reglu um samband meðalbirtu og  
sveiflutíma 
� II og III 
� aðeins II 
� I og II 
� I, II og III 
24. Regla Tully-Fisher: 
I gildir fyrir sporvölur (E) 
II tengir saman snúningshraða og birtu 
III tengir saman litrófsflokk og massa 
� II og III 
� aðeins II 
� I og II 
� I, II og III 
25. „Tveir He-kjarnar rekast saman en hrökkva 
þó í sundur jafnharðan, nema þriðji kjarninn 
rekist á hina tvo fyrri, og myndast þá stöðugur 
kjarni.“ Hér er lýst: 
� samruna vetnis 
� myndun kolefnis  
� CNO-hringnum 
� róteindakeðjunni 
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26. Gregoríanska tímatalið: 
I gerir ráð fyrir að 4. hvert ár sé hlaupár 
II er notað í dag á Vesturlöndum 
III ákvarðar að 4. hvert aldamótaár sé hlaupár 
� II og III 
� aðeins II 
� I og II 
� I, II og III 
27. Út frá hlutföllum léttra frumefna, sér í lagi 
He, í alheimi er unnt að: 
� rökstyðja Miklahvellshugmyndina 
� reikna aldur heimsins 
� raða stjörnum í litrófsflokka 
� reikna aldur loftsteina (hrapsteina) 
28. Upplýsingar um efnasamsetningu fjarlægra 
stjarna má fá með því að:  
� athuga litróf þeirra 
� mæla reyndarbirtu þeirra 
� mæla hliðrunarhorn þeirra 
� mæla yfirborðshitastig þeirra 
29. Til að mæla fjarlægð fjarlægrar vetrarbrautar 
er til dæmis hægt að: 
I mæla sveiflutíma sefíta í henni 
II mæla burthraða hennar 
III teikna HR-línurit hennar 
� II og III 
� aðeins II 
� I og II 
� I, II og III 
30. Yfirborð sólar nefnist: 
� kóróna 
� iðuhvolf 
� lithvolf 
� ljóshvolf 
31. Mest af orku sólar myndast með: 
� 3�-ferli 
� URCA-ferlinu 
� CNO-hringnum 
� róteindakeðjunni 
32. Meðan sólin er á meginröð: 
I kólnar hún smám saman 
II verður hún smám saman bjartari 
III minnkar massi hennar smám saman 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 
33. Stjarna sem upphaflega er 15 sólmassar mun 
líklegast enda sem: 
� hvítur dvergur 
� nifteindastjarna 
� svarthol 
� tvístirni 

34. Kalorisdældin er eitt helsta kennileitið á: 
� Fóbosi 
� Merkúríusi 
� Mars 
� Tunglinu 
35. Evrópa er: 
I eitt hinna svonefndu Galileitungla 
II líklega með fljótandi vatn undir ísskorpu 
III m.a. þekkt fyrir goshveri þar sem fljótandi 
köfnunarefni brýst upp á yfirborðið 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 
36. Heitasti staðurinn í sólkerfinu er: 
� Merkúríus 
� Venus 
� Ibísa 
� ekkert ofantalið 
37. Tríton nefnist hnöttur sem: 
� er stærsta tungl Úranusar 
� er líklega fyrrverandi tungl Neptúnusar 
� gengur öfugan hring um Satúrnus 
� hefur bergkjarna skorpu úr ís. 
38. Hringir um reikistjörnur: 
I eru eingöngu úr ísögnum 
II eru oftast fyrir innan Roche-mörkin 
III eru um alla gasrisa nema Úranus 
� II aðeins 
� II og III 
� I og II 
� I, II og III 
39. Hvers vegna er næturhiminninn svartur? 
I Því heimurinn er endanlega gamall 
II Því heimurinn er óendanlega stór 
III Því heimurinn er óendanlega gamall 
� II aðeins 
� II og III 
� I aðeins 
� I og II 
40. Á hvaða tíma dagsins má búast við að sjá 
Venus í austri? 
� Við sólarupprás 
� Um hádegisbil 
� Við sólsetur 
� Á miðnætti 
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Veljið 6 af eftirfarandi 7 spurningum  og svarið í hnitmiðuðu máli. Hver spurning gildir 
10% 

1. Hinn 31. maí næstkomandi verður hringmyrkvi sem sjást mun frá Íslandi, einkum norð-
austurhorninu, ef ekki verður skýjað. Útskýrið með myndum og skýringartexta afstöðu 
milli jarðar, tungls og sólar þegar hringmyrkvi verður á sól. Skýrið síðan frá hve stóru 
svæði á jörðinni slíkur myrkvi geti hugsanlega sést, og hvers vegna þessir myrkvar verða 
ekki í hverjum tunglmánuði. Hve oft verða hringmyrkvar? Munu þeir verða algengari eða 
sjaldgæfari þegar fram liða stundir? 

[Aukaspurning: Myrkvinn mun fara yfir landið frá austri til vesturs. Hvers vegna er þetta 
óvenjulegt og hver er skýringin?] 

2.  Gerið grein fyrir Títan, stærsta tungli Satúrnusar. Útskýrið auk þess hvers vegna búist er 
við að þekking okkar á þessu tungli muni aukast til muna síðla árs 2004. 

3.  Gerið stuttlega grein fyrir hringjakerfum þeim sem þekkt eru um reikistjörnur ytra sól-
kerfisins. Hvað eiga kerfin sameiginlegt og hver eru sérkenni hvers og eins? Hvernig er 
talið að þessi kerfi myndist og þróist? 

4.  Rekið í stuttu máli þróun sólarinnar eftir að hún byrjar að klifra upp risagreinina. 
Útskýrið hvaða orkulosunarferli eiga sér stað á risagrein og láréttu greininni. Hvernig 
mun sólin enda ævi sína og hversu langt er talið að hún eigi ólifað? Teiknið gjarnan HR-
línurit til útskýringar. 

5.  Talið er að svarthol myndist við ævilok ákveðinna stjarna. Hvaða stjörnur geta myndað 
svarthol og hverjir eru helstu eiginleikar slíkra svarthola? 

6.  HR-línuritið og sefítar tengjast hinum svonefnda fjarlægðarstiga stjarnfræðinnar. Hvernig 
er unnt að nota þessi fyrirbæri til að finna fjarlægðir til stjarna og vetrarbrauta? 

7.  Fyrir kenningunni um upphaf heimsins í heitu, þéttu ástandi (svonefndum Miklahvelli) 
hafa verið færð nokkur mjög sterk rök. Gerið grein fyrir, a.m.k. tveimur þeirra og 
útskýrið á hvern hátt þau má nota til að álykta að upphaf heimsins hafi verið í 
Miklahvelli. 

Stærðfræði, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
1. Gerið sanntöflu fyrir eftirfarandi yrðingar: 

a) (4%) Ef p þá q 
b) (4%) )( pqp ∨¬⇒¬  
c) (2%) Eru yrðingar a) og b) jafngildar? Rökstyðjið svarið. 
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2. (18%) Gefið er eftirfarandi talnasafn 35 staka: 

 Breytugildi 
X 

Tíðni 
f 

1-5 13 
6-10 11 
11-15 4 
16-20 7 

a) Reiknið meðaltal og dreifisvið út frá tíðnitöflunni. 

b) Reiknið miðgildi út frá tíðnitöflunni. 

c) Reiknið meðalfrávik út frá tíðnitöflunni. 

d) Reiknið staðalfrávik út frá tíðnitöflunni. 

2. (10%) 

Tólf (12) lúðrasveitarmeðlimir í Lúðrasveit Handverksmanna (LH) deila hatrammlega um í 
hvaða röð þeir eigi að ganga niður Laugaveginn í skrúðgöngu. (Ganga í einfaldri röð). 

a) Á hve marga vegu getur lúðrasveitin raðað sér? 

b) Á hve marga vegu má velja 3 þeirra sem fánabera? 

c) Á hve marga vegu má láta lúðrasveitinni fylkja liði niður Laugaveginn þannig að allir 
tréblásturshljóðfæraleikararnir gangi saman, en þeir eru 7 talsins, og allir 
málmblástursleikararnir gangi saman, en þeir eru 5 talsins? 

3. (8%) 
Skottið á Volkswagen Golf (’87 árgerð, svartur, vel með farinn) inniheldur 10 hluti: 4 
spindilkúlur, 2 knastása, 3 hnjúköxla og 1 vendilsnúð. Valdir eru 4 hlutir úr skottinu af 
handahófi og án endurtekningar. Hverjar eru líkurnar á að velja: 

a) Einn hlut af hverri tegund? 

b) 2 hnjúköxla, vendilsnúðinn og 1 knastás í þessari röð? 

4. (14%) 

Tveimur teningum er kastað. Skilgreinum eftirfarandi atburði A og B: 
A: Summa teninganna er minni en 11. 
B: Summa teninganna er meiri en 9. 
Reiknið: 

a) P(A) 

b) P(B) 

c) P(A∩B) (Í þessum lið má lesa svar af líkindatré, eða úrtaksrúmi teninga, án þess að 
sýna útreikninga en þá skal jafnframt draga hring utan um þau tilvik er mynda svarið). 

d) P(A | B) 
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5. (20%) 
Þyngd þingmanna í Vesturfalíu er normaldreifð með meðaltalið 100 kg. og staðalfrávikið 15 
kg. 

a) Hverjar eru líkur á því að þingmaður sé undir 70 kg? 

b) Hverjar eru líkur á því að þingmaður úr flokknum sé á bilinu 115 kg – 130 kg? 

c) Hvað þarf þingmaður að vega til að 7% þingmanna séu þyngri en hann? 

d) Hverjar eru líkur á því að 9 manna nefnd úr flokknum hafi meðaltalsþyngd undir 90 
 kg? 

e) Hvað þurfa nefndarmenn að vera margir svo að yfir 95% líkur séu á að meðalþyngd 
nefndarmanna sé undir 105 kg? 

6. (8%) 
Avril bakar vöfflur. Reynslan hefur sýnt að 60% af vöfflum hennar heppnast. Hún fær deig í 8 
vöfflur. Hverjar eru líkurnar á að: 

a) Nákvæmlega 1 vaffla heppnist? 

b) Að minnsta kosti 2 vöfflur heppnist? 
 
7. (4%) 
Piltur kaupir 5 blóm, hvert af sinni tegund. Hve marga mismunandi blómvendi getur hann 
mögulega búið til? (Ath. að hann þarf ekki að nota öll blómin í sérhvern blómvönd og 
blómvöndur inniheldur a.m.k. 2 blóm).  
 
8. (8%) 
Fimm ísraelskir skiptinemar þreyttu tvö inntökupróf í Abraham Baldwin Agricultural College í 
Georgíufylki í Bandaríkjunum. Árangur þeirra var sem hér segir: 
 
Nemandi Fyrra 

inntökupró
f 

Síðara 
inntökupró
f 

 8 9  שלום  שואלים
 9 7 אז מה לא נשיג
 7 5 כון פגש קלינטון
 4 3  העויינת לאחר 
 6 4 בתקשורת
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a) Gerðu mynd af fylgninni á hnitakerfið hér að neðan og túlkaðu hana út frá myndinni. 

b) Reiknaðu fylgnistuðulinn rs. Hver er fylgnin? Túlkaðu niðurstöðu útreikninganna. 
 
 

 

 

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, lesið 
1. (18%) 
Látum gfh o=  þar sem CBf →:  og BAg →: .  
a) Útskýrið hvernig fallið h er búið til. (Teiknið mynd og útskýrið). 
b) Skilgreinið hugtakið andhverfa falls. 

c) Ef 
4

2)(
+

=
x

xxg  finnið þá 1−g . 

 
2. (12%) 
a) Aðfellur ferla skiptast í 3 flokka. Lýsið stuttlega hverjum flokki. 

b) Finnið aðfellur við feril fallsins 
22

2)( 2

23

−
+

=
x

xxxf  

3. (12%) 
a) Sannið regluna: Ef )tan()( xxf =  þá er )(tan1)( 2 xxf +=′ . 
b) Finnið stofnfall fallsins )cos()( xxxf ⋅=  
 
4. (12%) 
a)  Skilgreinið hugtakið strýta og segið hver er munurinn á reglulegri og ekki reglulegri strýtu. 
b)  Í ferflötungi ABCD er grunnflöturinn ABC jafnhliða þríhyrningur með hliðarlengd 1. 

Hliðarfletirnir eru allir eins og grunnflöturinn. Finnið hornið á milli hliðarflatar og 
grunnflatar. 

 
5. (12%) 
a) Ritið skilgreiningu á því þegar )(xf  er samfellt í punktinum 0xx =  

b)  Fallið 




>−
≤+−

=
13
11

)(
xax
xx

xf  er samfellt. Finnið gildið á a.  
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6. (11%) 
a)  Skilgreinið hugtakið vísisfall. 
b)  Finnið snertil við feril fallsins xxf 2)( =  þar sem 1=x . 
 
7. (6%) 
Útskýrið pólhnit og sýnið hvernig breyta má úr rétthyrndum hnitum í pólhnit og öfugt. 
 
8. (6%) 
Sannið regluna um summu n fyrstu liða í kvótarunu. 
 
9. (6%) 
Sannið regluna: Ef )(xf  og )(xg  eru diffranleg föll í punktinum 0xx =  þá gildir: 
Ef )()()( xgxfxj +=  þá er )()()( 000 xgxfxj ′+′=′  
 
10. (5%) 
Þegar fundin er jafna bestu línu í gegnum þrjá eða fleiri punkti þá er leyst yfirákvarðað jöfnu-
hneppi. Útskýrið hvernig slík jafna er fundin með fylkjareikningi og tilgreinið við hvaða mæli-
kvarða er miðað þegar sagt er að þetta sé besta lína. 

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, ólesið 
1) (9%) 
a) Skrifið tvinntöluna i32 +−  á pólhnitaformi ( )θ,r  þar sem θ  er í gráðum. 
b) Finnið C∈z  þar sem ibaz +=  og ie z =  (hér er 12 −=i ) 
 
2) (9%) 
a) Diffrið fallið ( )xxf 2ln)( =  og einfaldið eins og unnt er. 
b) Leysið jöfnuna  ( ) 037)2sin( =−⋅ xx . 
 
3) (9%) 
a) Runan { }ia  er mismunaruna þar sem 257 =a  og 3111 =a . Finnið summu 40 fyrstu liða 
rununnar. 
b) Runan { }ia  er kvótaruna þar sem 257 =a  og 3111 =a . Finnið kvótann q. 
 
4) (12%) 
a) Finnið skilgreiningarmengi fallsins xxxf 4)( 3 −=  

b) Finnið 
39

lim
0 −+→ x

x
x

 

c) Finnið jöfnu snertils við feril fallsins 42)( 3 +⋅= xexxf  þar sem 0=x  
 
5) (17%) 
a) Fallið 2

8
1

3
4 2

3

)( xxxf −=  hefur beygjuskil. Finnið þau. 
b) Finnið skurðpunkt(a) ferla fallanna xexf 2)( = og xexg 2)( = . 

c) Heildið ∫ 





 −+ dxx

xx
4

2 3
2
12  
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d) Heildið  ∫ −+
dx

xx 2
1

2  

 
6) (16%) 
a) Finnið 2. stigs Taylor-margliðu fyrir 1)( += xxf  í kringum 0=x  
b) Leysið diffurjöfnuna xxyy =+′ 2   
c) Leysið diffurjöfnuna 054 =+′+′′ yyy    
d) Finnið sérlausnina á jöfnunni í c-lið sem gefur að  1)0( =y  og 0)0( =′y  
 
7) (16%) 
Gefnar eru stikanir tveggja samsíða lína l og m. 

)1,1,3()2,0,1(),,(: −+−= tzyxl  
)1,1,3()3,1,0(),,(: −+−= szyxm  

a) Finnið skurðpunkt línunnar m við xz-sléttuna (jafna xz-sléttunnar er 0=y ). 
b) Finnið skurðpunkta hringsins ( ) ( ) 4421 222 =−+++ zyx  og línunnar l. 
c) Finnið fjarlægðina á milli línanna l og m.  
d) Finnið hornið á milli línunnar m og yz-sléttunnar. 
 
8) (4%) 
Í reglulegri strýtu er grunnflöturinn fimm-hyrningur með hliðarlengdina 2. Hæð strýtunnar er 
6. Finnið hornið á milli kants (hliðarbrúnar) og grunnflatar. 
 
9) (4%) 
Velja skal í fjögurra manna nefnd. Til greina koma alls 10 manns. Það skilyrði er sett að 
annaðhvort verði Baldur og Þórður báðir í nefndinni eða hvorugur. Hver er þá fjöldi allra 
mögulegra nefnda? 
 
10) (4%) 

Gefið er fallið ∫ −=
x

dttxg
1

)12()( . Finnið núllstöðvar fallsins )(xg . 

Stærðfræði, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1) (11%)  
Finnið )(xf ′  og einfaldið eins og unnt er: 

a) 
2
2)(

2

−
+

=
x

xxxf  

b) 63 )21(3)( xxxf −⋅=  
c)  ( )xxf 2ln)( =  
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2) (4%) 
Finnið meðaltal og staðalfrávik þeirra einkunna sem lýst er í töflunni hér 
til hliðar: 
 
3) (11%) 
Leysið jöfnurnar: 

a) 0
2

143 =
−

−+
xx  

b) [ °°∈=− 360,00)cos(2)(cos3 2 xxx  

c) ( )( ) 08)ln(2ln 2 =−− xx  
 
4) (6%) 
a) Gefin eru mengin A og B þar sem ]10,5=A  og ]7,3=B .  Finnið mengið A\B. 

b) Ef grunnmengið er +R  og ]10,5=A  hvert er þá fyllimengi A þ.e. A′ ? 
 
5) (11%) 
Reiknið eftirfarandi heildi: 

a) ∫ −+ dxx
xx

)3
2

12( 4
2  

b) ∫ −
− dx

x
x

4
23

2  (stofnbrot) 

c) ∫
3

2
3

1 dx
x

 

 
6) (4%) 
Finnið flatarmál svæðisins sem afmarkast af ferli fallsins xxxf +−= 2)(  og x-ás. 
 
7) (4%) 

Leysið fylkjajöfnuna: 







=








⋅







7
6

58
23

y
x

 

 
8) (14%) 
a) Finnið núllstöð(var) fallsins 43)( 2 −= xexf  ef til eru.  
b) Finnið andhverfu fallins 5)( 4

3 += xxf  
c) Finnið jöfnu snertils við feril fallsins xxxf 4)( 3 +=  þar sem 1=x  

d) Finnið formengi fallsins 2)( xxxf −=  
 
9) (8%) 
Gefið er fallið 23 3)( xxxf −=  
a) Finnið öll útgildi, þ.e. há- og lággildi. 
b) Finnið hvar fallið er vaxandi. 
 

Einkunn Fjöldi 

0-3 3 

4-7 14 

8-10 8 
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10) (4%) 

Gefið er fallið 
23

9)(
2

−
=

x
xxf . Finnið aðfellur við feril fallsins ef einhverjar eru. 

 
11) (4%) 
Í jafnmunarunu er 2 og 5 43 −=−= aa . Finnið d og summu 40 fyrstu liða rununnar. 
 
12) (4%) 
Í VÍ eru 65 kennarar.  Þyngd þeirra er normaldreifð með .80kg=µ  og 6=σ . Finnið hversu 
margir eru þyngri en 82 kg.  
 
13) (4%) 
Fallið 2

8
1

3
4 2

3

)( xxxf −=  hefur beygjuskil. Finnið beygjuskilapunktinn. 
 

14) (4%) 
Í bekk, sem telur 27 nemendur, á að velja í 5 manna skemmtinefnd. Í bekknum eru 10 strákar 
og 17 stelpur. Hver er fjöldi mögulegra nefnda ef í henni á að vera a.m.k. einn strákur? 
 
15) (4%) 
Geymsluþol vöru við C°− 2  er 12 dagar. Fyrir hverjar C°2  sem hitastigið lækkar þá tvöfaldast 
geymsluþolið. 
Hvert er geymsluþol vörunnar við C°−18 ? 
 
16) (3%) 

Finnið b ef ∫ =
b

dxx
1

4  

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, lesið 
1. (18%) 
Látum gfh o=  þar sem CBf →:  og BAg →: .  
a) Útskýrið hvernig fallið h er búið til. (Teiknið mynd og útskýrið hana). 
b) Skilgreinið hugtakið andhverfa falls. 

c) Ef 
4

2)(
+

=
x

xxg  finnið þá )(1 xg −  

 
2. (13%) 
a) Aðfellur við feril falls geta verið þrenns konar. Lýsið stuttleg hverri gerð. 

b) Finnið aðfellur við feril fallsins 
22

2)( 2

23

−
+

=
x

xxxf  

 
3. (9%) 
Sannið regluna:  
Ef í kúluþríhyrningnum ABC gildir að °= 90C , þá er )cos()cos()cos( bac ⋅=  
 
4. (14%) 
a) Útskýrið hugtakið strýta og hver er munurinn á reglulegri og ekki reglulegri strýtu? 
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b) Í ferflötungi ABCD er grunnflöturinn ABC jafnhliða þríhyrningur með hliðarlengd 1. 
Hliðarfletirnir eru allir eins og grunnflöturinn. Finnið hornið á milli hliðarflatar og grunnflatar. 
 
5. (9%) 
Sannið regluna : Ef ( )321 ,, aaaa =  og ( )321 ,, bbbb =  þá er  

21

21

13

13

32

32

bb
aa

k
bb
aa

j
bb
aa

iba ⋅+⋅+⋅=×  

 
6. (7%) 
Sannið regluna: )cosh()sinh(2)2sinh( xxx ⋅⋅= . 
 
7. (8%) 
Útskýrið pólhnit. Segið síðan hvernig breyta má úr rétthyrndum hnitum í pólhnit og öfugt. 
 
8. (6%) 
Sannið regluna um summu n fyrstu liða í kvótarunu. 
 
9. (9%) 
Sannið regluna: Ef )(xf  og )(xg  eru diffranleg föll í punktinum 0xx =  þá gildir ef 

)()()( xgxfxj ⋅=  að )()()()()( 00000 xgxfxgxfxj ′⋅+⋅′=′  
 
10. (7%) 
Þegar fundin er jafna bestu línu í gegnum þrjá eða fleiri punkta þá er leyst yfirákvarðað 
jöfnuhneppi. Útskýrið hvernig slík jafna er fundin með fylkjareikningi og tilgreinið við hvaða 
mælikvarða er miðað þegar sagt er að þetta sé besta lína. 

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, ólesið 
1. 10% 
a) Diffrið fallið ( ) 2( ) lnf x x x= ⋅  og sýnið fram á að ( )1

2( ) ln xf x x x′ = + . 

b) Leysið jöfnuna ( ) 037)2sin( =−⋅ xx . 
 
2. 10% 
a) Um mismunarunu gildir að 1d = −  og 12 7a = . Finnið 1a  og 12s . 
b) Um kvótarunu gildir að 2 15s =  og 4 10s = . Finnið 1a  og q . 
 
3. 4% 
Gefið er fallið +=

22 3( ) x x
xf x  

Hvernig þarf að skilgreina )0(f  þannig að fallið verði samfellt í punktinum 0=x ? 
 
4. 5% 
Ferli fallsins = +2( ) 2f x x x  er hliðrað um a til hægri og b upp, en þá fæst ferill fallsins 

1)( 2 += xxg . Finnið a og b. 
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5. 8% 
Punktarnir A, B og C liggja á yfirborði jarðar (r = 6370 km) og er staðsetning þeirra: 
A: 0° n.br. og 40° v.l., B: 30° s.br. og 50° a.l. og C: 30° n.br. og 50° a.l.  
 
a) Finnið hliðar og horn NAC∆ . 

 
b) Finnið flatarmál ABC∆ . 
 
6. 8% 
Svæði M afmarkast af ferlum fallanna =( ) cosh( )f x x  og =( ) sinh( )g x x  á bilinu [ ]0, 1 . 
a) Finnið ummál svæðisins M. Í þessum lið þarf ekki að reikna út úr heildum. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Finnið rúmmál snúðsins sem fæst þegar svæðinu M er s núið um x – ásinn. 
 
7. 5% 

Finnið Taylormargliðu af 2. stigi fyrir fallið 1( )
1

f x
x

=
+

 umhverfis x = 0. 8. 15% 

8. Leysið eftirfarandi: 
a) + ⋅∫ (2 3 ) cos(2 )x x dx  

b) ′′ + = 3y y x  

c) ( ) ++ ⋅ = 1 32 i
zi z  

 
 
9.  16% 
Gefnar eru stikanir tveggja samsíða lína l og m. 

)1,1,3()2,0,1(),,(: −+−= tzyxl  
:( , , ) (0, 1,3) (3,1, 1)m x y z s= − + −  

a) Finnið fjarlægðina á milli línanna l og m.  
b) Finnið stikun sléttunnar sem inniheldur báðar línurnar, l 
og m. 
c) Finnið stikun línu sem er hornrétt á sléttuna sem 

inniheldur báðar línurnar, l og m. 
d) Finnið hornið á milli línunnar m og yz-sléttunnar. 
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10.  5% 
Ferlarnir xy =  , 9=x  og 0=y  afmarka svæði.  Innan þessa svæðis er innritaður 
rétthyrningur þannig að einn hornpunktur hans er á ferlinum xy = , ein hliðin liggur á x-
ásnum og önnur á línunni 9=x .  Hvert er stærsta mögulega flatarmál sem rétthyrningurinn 
getur haft? 
 
11. 5% 
Velja skal 6 menn úr 8 manna hópi. Hvað er hægt að gera það á marga vegu ef það skilyrði er 
sett að sé Ólafur valinn þá skuli einnig velja Sigurð? 
 
12. 5% 
Striki með endapunktana í (4, 2) og ( 4, 4) er snúið um 90° um punktinn (2, 2). Notið 
fylkjareikning til að finna hnit endapunkta striksins eftir snúning. 
 
13.  4% 
Tiltekið er fallið ( ) xf x xe= . Sýndu með þrepun að ( ) ( ) ( )n xf x x n e= + , þar sem ( ) ( )nf x  
táknar n-tu afleiðu ( )f x . 
 

Upplýsingafræði, 5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild 
1. [30%] Krossar: 
1. Netfyrirtækið eBay styðst við viðskiptalíkan sem gengur út á:  

 fyrirtæki til fyrirtækis (B2B) 
 fyrirtæki til neytanda (B2C) 
 neytandi til fyrirtækis (C2B) 
 neytandi til neytanda (C2C) 
 fyrirtæki til starfsmanna (B2E) 

2. Ein af neðangreindum fullyrðingum um virðisnet er röng – hver? 
 bjóða upp á hindrunarlausan aðgang að upplýsingum 
 draga úr framboði á markaði og hækka vöruverð 
 eru e-byltingin holdi klædd 
 gera fyrirtækjum kleift að sérhæfa sig en úthýsa öllu öðru 
 bindiefni virðisnetsins eru upplýsingarnar sem fyrirtækin og einstaklingar 

skiptast á 

3. Hann starfaði við CERN stofnunina í Sviss og leysti snilldarlega þann vanda að sækja 
skjöl á rafrænu formi af netinu. Hér mun vera átt við: 

 Blair Pascal 
 Mark Andreesen 
 Shaw Fanning 
 Tim Berners-Lee 
 Thomas Unix 
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4. Niðurstaða Bókarinnar The Nature of the Firm er sú að: 
 fyrirtæki, skipulag þeirra og stærð er ávallt ákveðið fyrirfram 
 fyrirtæki stækka lárétt þar sem þau búa yfir nægum upplýsingum um markaðinn 
 stærð fyrirtækja fer eftir eðli starfseminnar og vístitölu neyslu 
 stærð fyrirtækja helgast af því hve vel markaðurinn þjónar starfsemi þeirra 
 starfsemi fyrirtækja helgast af virði þeirra í öðru veldi 

5. Lögmál Vilfredo Pareto segir að: 
 á átján mánuðum tvöfaldast vinnslugeta tölvu á meðan kostnaður stendur í stað 
 virði netsins er jafnt og fjöldi notenda í öðru veldi 
 20% verkþátta valda 80% útgjalda 
 tæknin komi til með að leysa allt starfsfólk af hólmi í tæknifögum 
 að arðsemi 80% fyrirtækja verður aldrei meira en 20% af landsframleiðslu 

6. Hvert var framlag Charles Babbage til tölvutækninnar? 
 smíði vélar til að vinna úr manntölum 
 gerði fyrstur manna tilraun til að smíða forritanlega reiknivél 
 fann upp forritanlega vefstóla 
 smíðaði reiknivél sem gat lagt saman, dregið frá, margfaldað og deilt 
 hannaði fyrstu forritanlegu reiknivélarnar sem byggðu á notkun tvíundakerfis 

7. Árið 1876 var talað fyrsta skipti í síma. Hver gerði það? 
 Marconi 
 Bell 
 Ampére 
 Morse 
 Simone 

8. Við hvern er eftirfarandi lögmál kennt? „Virði Netsins er jafnt og fjöldi notenda í öðru 
veldi.“ 

 Moore 
 Gore 
 Metcalfe 
 Leibniz 
 Jacquard 

9. Þau vefföng (e.URL) sem enda á umdæmisheitinu org tilheyra: 
 bandarískum félögum og stofnunum 
 bandarískum ríkisstofnunum 
 bandarískum fyrirtækjum 
 bandaríska hernum 
 bandarískum menntastofnunum 

10. Hver af eftirfarandi fullyrðingum um IP-tölur er röng? 
 stendur fyrir Internet Protocol 
 er oft líkt við kennitölu 
 sér um að skipta skjali í litla pakka sem sendir eru um Netið 
 samanstendur af fjórum tölum með punkt á milli 
 er samskiptastaðall 
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11. Önnur upplýsingabyltingin varð þegar:  
 ritsíminn var fundinn upp árið 1830 
 Kínverjar uppgötvuðu bókina 
 menn fóru að skrifa í Súmeríu 
 Gutenberg fór að prenta bækur 
 fyrsta tölvan kom fram 

12. Hvaða fullyrðing lýsir best smákökum (e.Cookies)? 
 þýðir það sama og lén 
 tryggir öruggari viðskipti á Netinu 
 eru nokkurs konar grunnskráning netverjans 
 eru skrár sem komið er fyrir í tölvu netverjans 
 eru sérbakaðar jólakökur 

13. Ein fullyrðing er röng. Hver? 
 <b></b> er skipun fyrir BOLD 
 <title></title> skipunin verður að vera inni í HEAD skipuninni 
 alt=”” og title=””  hafa sömu eiginleika 
 <ol> og <ul> gefa nákvæmlega sömu niðurstöðu 
 </img> þarf ekki að fylgja <img> 

14. Hvernig hóf Julius Reuter feril sinn? 
 hann dreifi fréttabréfum 
 hann notaði dúfur til að senda út fréttir 
 hann vann fyrir pabba sinn í trésmíði 
 hann skrifaði smásögur 
 hann las fréttir í útvarpinu 

15. Hvað á best við skilgreininguna um upplýsingar? 
 staðreyndir, tölur, hugtök o.fl. án alls samhengis 
 tölur og hugtök byggð á staðreyndum 
 gögn sett í samhengi 
 gögn án alls samhengis 
 staðreyndir byggðar á þekkingu 

2. [10%] Merkið inn á myndina: 
1. raufar 
2. gjörvi 
3. vifta 
4. flýtiminni 
5. lesminni ROM 

3. [15%] Skilgreiningar – veljið 3 af 4 
1. Gögn 
2. Extranet 
3. Kerfisveitur 
4. Vinnsluminni 
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4.  [15%] Spurningar – veljið 3 af 4 
1. Hver á megintilgangur vefseturs/vefsíðu að vera? 
2. Hvernig hefur Amazon fyrirtækið nýtt sér veftæknina til að nálgast viðskiptavini 

sína á persónulegan hátt? 
3. Hvað er MP3 og hvaða áhrif hafði fyrirbærið á hin hefðbundnu viðskiptalíkön innan 

tónlistariðnaðarins? 
4. Hvað er stefnumörkun og af hverju er hún mikilvæg fyrir fyrirtæki í dag? 

5.  [15%] HTML 
1. Ritið HTML kóða fyrir litla töflu. Taflan á að verða 100% breið og hafa rammastærð 

upp á 2. Einungis á að vera einn dálkur og í honum á að standa „Tafla” 
2. Eftirfarandi kóði er ekki alveg réttur. Búið er að skipta út nokkrum skipunum fyrir 

spurningamerki. Leiðréttið kóðann á blaðinu eins og dæmið sýnir: 
Dæmi um leiðréttingu: 
<????> html 
 
Kóði: 
<html> 
<head> 
<title>Sveinn Steinar Kjartansson - Heimasíðan mín 
</title> 
</head> 
<body ???????="gray"> 
<h1>Þetta er fyrsta síðan mín</h1> 
<?>Þetta eru áhugamálin mín</?> 
<ul> 
<li><u><b>Íþróttir</b></u> 
<ol> 
<li>Skíði 
<li>Skautar 
<li>Fótbolti 
</ol> 
<li><u><b>Annað</b></u> 
<??> 
<li>Ljósmyndun 
<li>Heimasíðugerð 
</??> 
</??> 
<center><??? src="mynd.jpg" alt="Þess mynd tók ég"> 
</center> 
<br><br> 
<a href="??????:sveskja@verslo.is">Sendu mér póst</a href> 
</????> 
</html> 

6. [15%] Ritgerð (1-2 bls.) – Ritið á meðfylgjandi örk. 
Rafræn viðskipti og nýja fyrirtækið – nefnið dæmi máli ykkar til stuðnings. 
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Þjóðhagfræði 
Krossaspurningar 40%. 
Hvert rétt svar gefur 2 stig en hvert rangt gefur –0,5 stig. Svarið krossum á krossasvarblað 
aftast. Munið að merkja. 

1. Gerum ráð fyrir að í heiminum séu aðeins tvö lönd, Ísland og Danmörk. Gerum jafnframt 
ráð fyrir að aðeins séu framleiddar tvær vörur í heiminum föt og matur. Hver eftirfarandi 
fullyrðinga er rétt? 

a) Ef Ísland hefur algera yfirburði í framleiðslu á mat þá hlýtur Danmörk að hafa 
algera yfirburði í framleiðslu á fötum. 

b) Ef Ísland hefur hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á mat, þá hljóta Danir að hafa 
hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á fötum. 

c) Ef Ísland hefur hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á mat, þá hlýtur Ísland að hafa 
líka hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á fötum. 

d) Ef Ísland hefði hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á mat, þá gæti Danmörk einnig 
haft hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á mat. 

2. Hvert eftirfarandi atriða telst vera röksemd fyrir viðskiptahindrunum?  
a) Viðskiptahindranir bæta hag allra Íslendinga. 
b) Viðskiptahindranir auka skilvirkni (e. Efficiency) íslensks atvinnulífs. 
c) Viðskiptahindranir vernda okkur gegn ódýru erlendu vinnuafli. 
d) Viðskiptahindranir eru nauðsynlegar til að tryggja áframhaldandi hagvöxt. 

3. Ef samfélagslegur kostnaður (e. Social cost) er lægri en sem nemur einkakostnaði 
fyrirtækis (e. Private cost) við framleiðslu á vöru: 

a) myndi velferð aukast ef hægt væri að draga úr framleiðslu á þessari vöru. 
b) verður markaðsverð lægra en það verð sem myndast þegar tekið er tillit til ytri 

áhrifa. 
c) er hægt að réttlæta niðurgreiðslur (e. Subsidaries) til framleiðenda þessarar vöru. 
d) er kjörmagn (e. Social output level) meira en markaðsmagn (e. Market output). 

4. Hvað er The Coase Theorem? 
a) Kenning sem kennd er við Ronald Coase sem lýsir því hvers vegna einkalausnir 

vegna ytri áhrifa virka ekki alltaf sem skyldi. 
b) Kenning sem kveður á um að mengunarleyfi (e. Pollution permits) skila sömu 

markaðsniðurstöðu og Pigovian skattur. 
c) Kenning sem kveður á um að stjórnvöld geti innleitt ytri áhrif (e. Internalizing an 

externality) og fengið fólk til að taka tillit til þeirra í ákvörðunum sínum. 
d) Kenning sem lýsir því hvernig einkaaðilar geta sjálfir leyst vandamál vegna ytri 

áhrifa. 
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5. Ef það er umframframboð (e. Surplus) 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. 

6. Kenningin um hæfnilaun (e. Efficiency wages) útskýrir:  
a) hvers vegna launamyndun í jafnvægi eykur atvinnuleysi. 
b) hvers vegna það geti borgað sig fyrir fyrirtæki að greiða hærri laun en 

jafnvægislaun. 
c) hvers vegna það geti borgað sig fyrir fyrirtæki að greiða lægri laun en 

jafnvægislaun. 
d) hvers vegna hæfileikaríkt fólk fær hærri laun en aðrir. 

7. Segjum að Seðlabankinn kaupi ríkisskuldabréf af almenningi. 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. 

8. Um síðustu áramót var skattaafsláttur vegna hlutabréfakaupa afnuminn. Hvaða áhrif ætti 
þetta afnám að hafa á fjármagnsmarkaðinn (ceteris paribus)? 

a) Eftirspurn eftir fjármagni eykst og vextir hækka. 
b) Eftirspurn eftir fjármagni dregst saman og vextir lækka. 
c) Framboð á fjármagni eykst og vextir lækka. 
d) Framboð á fjármagni dregst saman og vextir hækka. 

9. Peningaframboð eykst.  Hvað gerist m.v. Fisher áhrifin (e. Fisher effect)? 
a) Verðbólga hækkar og nafnvextir hækka. 
b) Verðbólga hækkar og raunvextir hækka. 
c) Verðbólga lækkar og nafnvextir lækka. 
d) Verðbólga lækkar og raunvextir lækka. 

10. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng um opið hagkerfi? 
a) Nettó útflutningur (e. NX) er jafn nettó erlendri fjárfestingu (e. NFI). 
b) Þjóðhagslegur sparnaður er jafn fjárfestingu innanlands (e. Domestic investments) 

að viðbættri nettó erlendri fjárfestingu. 
c) Land sem býr við viðskiptahalla (e. Trade deficit) er með jákvæða nettó erlenda 

fjárfestingu. 
d) Ef land býr við fast gengi gagnvart öðru landi, hafa gengisbreytingar ekki áhrif á 

nettó erlenda fjárfestingu milli landanna. 
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Notið þessa mynd til að svara næstu 5 spurningum:  
 

 
11. Hver af eftirfarandi atburðum getur valdið því að heildareftirspurn færist úr HE1 í HE2? 

a) Aukning í samneyslu (e. Government purchases). 
b) Lækkun á hlutabréfaverði. 
c) Neytendur og forsvarsmenn fyrirtækja verða bjartsýnni um framtíðina. 
d) Allt ofantalið er rangt. 

12. Hver af eftirfarandi atburðum getur valdið því að heildareftirspurn færist úr HE2 í HE1? 
a) Aukinn útflutningur 
b) Vaxtalækkun. 
c) Persónuafsláttur á staðgreiðslu skatta hækkar. 
d) Allt ofantalið er rétt. 

13. Segjum að hagkerfið sé statt í punkti B. Hver af eftirfarandi aðgerðum getur tryggt fulla 
atvinnu (e. Restore full employment) á ný? 

a) Aukið peningaframboð. 
b) Samdráttur í samneyslu. 
c) Hækkun skatta. 
d) Allt ofantalið er rangt. 

14. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
a) Færslan úr punkti C í B kallast Stagflation á máli hagfræðinnar.  
b) Færslan úr punkti A í C kallast Stagflation á máli hagfræðinnar. 
c) Færslan úr punkti B í A kallast Stagflation á máli hagfræðinnar. 
d) Færslan úr punkti C í A kallast Stagflation á máli hagfræðinnar. 
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15. Segjum að hagkerfið sé statt í punkti B en hafi upphaflega verið í punkti C. Hver 
eftirfarandi fullyrðinga er röng? 

a) Hreyfing frá punkti C í punkt B er líklega vegna áfalls á framboðshlið hagkerfisins. 
b) Til að komast í nýtt langtímajafnvægi geta stjórnvöld kosið að beita hagstjórn 

þannig að hagkerfið komist í punkt A eða kosið að gera ekki neitt uns nýtt jafnvægi 
myndast í C. 

c) Ákjósanleg leið fyrir stjórnvöld til að reyna að stuðla að nýju langtímajafnvægi er 
að reyna að draga úr langtímaheildarframboði. 

d) Sjálfvirkir sveiflujafnarar (e. Automatic stabilizers) lækka skatta sjálfkrafa, auka 
heildareftirspurn og koma þannig á nýju langtímajafnvægi. 

16. Fyrir skömmu keypti eignarhaldsfélagið Samson ehf. hlut ríkisins í Landsbankanum. 
Samson greiddi fyrir bankann með bandarískum dollurum. Ríkið notaði alla dollarana til að 
greiða niður erlendar skuldir. Hvaða áhrif ætti þetta að hafa á gengi krónunnar? 

a) Gengi krónunnar ætti að styrkjast vegna innkomu erlends gjaldeyris í landið. 
b) Gengi krónunnar ætti að veikjast vegna þess að hrein erlend fjárfesting Íslendinga 

eykst í kjölfar niðurgreiðslu erlendra skulda. 
c) Gengi krónunnar ætti að styrkjast vegna þess að hrein erlend fjárfesting Íslendinga 

minnkar vegna innkomu Samson í Landsbankann frá útlöndum. 
d) Gengi krónunnar ætti ekki að breytast. 

17. Ef raungengi íslensku krónunnar hækkar: 
a) verður hagstæðara en ella að fara í útskriftarferð. 
b) verða erlendar vörur hlutfallslega ódýrari en íslenskar vörur. 
c) versnar samkeppnisstaða íslenskra útflutningsgreina. 
d) Allt ofantalið er rétt. 

18. Í kosningabaráttunni kepptust stjórnmálaflokkar við að lofa skattalækkunum. Hvaða áhrif 
hefur það á heildareftirspurn ef almenningur trúir því að væntanlegar skattalækkanir séu 
aðeins tímabundnar (e. Tomporary tax cut)? 

a) Skattalækkanirnar hafa engin áhrif á heildareftirspurn. 
b) Þessar lækkanir hefðu minni áhrif á heildareftirspurn en ef fólk byggist við að þær 

væru varanlegar. 
c) Þessar lækkanir hefðu meiri áhrif á heildareftirspurn en ef fólk byggist við að þær 

væru varanlegar. 
d) Skattalækkanirnar hefðu sömu áhrif á heildareftirspurn, hvort sem þær væru 

varanlegar eða tímabundnar. 

19. Samkvæmt kenningum Keynes: 
a) eru óskynsamlegar bjartsýnishorfur (e. Irrational waves of optimism) orsök 

samdráttar í heildareftirspurn og minnkun atvinnuleysis. 
b) geta óskynsamlegar svartsýnishorfur orsakað samdrátt í heildareftirspurn og aukið 

atvinnuleysi. 
c) geta breytingar í væntingum heimila og fyrirtækja komið á jafnvægi í hagkerfinu (e. 

Stabilize the economy). 
d) Allt ofantalið er rétt. 
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20. Flestir hagfræðingar telja að skattalækkanir: 
a) dragi úr vinnustundafjölda. 
b) hafi lítil áhrif á heildarframboðskúrfuna. 
c) dragi úr tekjum ríkissjóðs. 
d) Allt ofantalið er rétt. 

Stuttar spurningar 30% - Svarið  6 af 7 spurningum. Hver gildir 5%. 

1. 5% Geirfuglar (lat. Penguinus impennis) hafa verið útdauðir síðan 3. júní  
1844 þegar sá síðasti var veiddur í Eldey.  Hvaða hagræni vandi leiddi til 
útrýmingar geirfuglsins? Hefði hagfræðin getað komið geirfuglinum til 
bjargar?  
 

2. 5% Sterk tengsl eru á milli menntunarstigs þjóðar og hagvaxtar í landinu. 
Útskýrið orsakasambandið og útskýrið í hvaða átt það gengur, þ.e. hvort 
orsakar hagvöxtur aukna menntun eða menntun aukinn hagvöxt?  

 
3. 5% Hvað eru ruðningsáhrif (e. Crowding out effect)? Við hvaða aðstæður getur bygging 

Kárahnjúkavirkjunar valdið slíkum áhrifum? 
 
4. 5% Eitt sinn var haft eftir Lenín: ,,Besta leiðin til að rústa kapítalísku 

hagkerfi er að ráðast gegn gjaldmiðli landsins. Með því að viðhalda og 
auka verðbólgu geta stjórnvöld leynilega og án erfiðleika sölsað undir 
sig peningalegan auð þegnanna.” Færðu rök fyrir fullyrðingu Lenín.  

 
5. 5% Áhrif verðbólgu á efnahagslífið eru margvísleg og geta verið alvarleg. 

Telur þú að áhrif verðhjöðnunar (neikvæð verðbólga) séu frábrugðin? Ef 
svo er, hvernig? Skiptir máli hvort verðhjöðnunar er vænt (e. Expected) 
eða hvort hún kemur óvænt (e. Unexpected)? 

 
6. 5% Þegar Seðlabanki dregur úr peningamagni hækka vextir. Þetta veldur því að 

hlutabréfaverð lækkar. Hvers vegna gæti Seðlabanki viljað að hlutabréfaverð 
lækki?  

 
7. 5% Hvað eru ytri áhrif vegna neyslu (e. Consumption externality)? Nefnið dæmi um 

bæði jákvæð- og neikvæð áhrif. 
 
Eyðufylling 10% 
Í þessu dæmi eigið þið að greina hvaða áhrif þessir tveir atburðir hafa á eftirfarandi fimm 
breytur. Setjið inn í eyðurnar eftir því sem við á, hækkar, lækkar, engin breyting. 
 

Atburður Raunvaxtastig 
á Íslandi 

Innlend 
fjárfesting  

Hrein erlend 
fjárfesting 

Raungengi 
krónunnar 

Viðstkipta-
jöfnuður 

Halli á rekstri 
ríkissjóðs dregst 
saman. 

     

Fjármagnsflótti 
frá útlöndum til 
Íslands. 
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Ritgerðarspurning 20% - Veljið eina af tveimur spurningum. 
Svarið spurningunni á prófið sjálft og takmarkið lengd svarsins við línufjölda.  
 
Spurning 1. 20% 

Tilfinningar, væntingar og ótti fólks getur haft mikil áhrif á gang 
efnahagslífs. Undanfarna mánuði hefur bráð lungnabólga komið upp 
í Asíu og hefur smám saman verið að breiðast út. Ótti við 
sjúkdóminn og aðgerðir stjórnvalda til að hefta útbreiðslu hans hefur 
alvarleg áhrif á efnahagslífi viðkomandi landa og víðar. 

Notið viðeigandi líkön og tungutak hagfræðinnar til að lýsa því 
hvaða áhrif svona sjúkdómur getur haft á efnahagslífið. Fjallið síðan um með hvaða hætti 
stjórnvöld geta brugðist við efnahagsvandanum sem skapast. 

Spurning 2. 20% 
,,The long run is a misleading guide to current affairs 
in the Economy. In the long run we are all dead,” sagði  
John Meynard Keynes eitt sinn.  
Fjallið vandlega um það hvað aðgreinir almennt  
hegðun hagkerfisins til langs tíma og til skamms tíma.  
Getur svarið ykkar rökstutt skoðun Keynes hér að ofan? 

Þýska, 5. bekkur, hagfræðideild 
A. Wortschatz und Textverständnis 40% 
1. Ólesinn texti. Lesen Sie den Text. 

Vor ein paar Stunden sind Fotograf Thomas und ich in Keflavík, auf dem 
internationalen Flughafen in der Nähe der isländischen Hauptstadt, gelandet. Der erste 
Eindruck war ähnlich: tiefschwarze Lavafelder, kein Baum, an dem sich das Auge 
orientieren kann, dafür unendliche Weiten und schneebedeckte Berge. Auf den ersten 
Blick gibt´s,  so scheint es, wenig Gründe, den Urlaub auf Island zu verbringen: Nur 
knapp 270 000 Menschen leben hier, im Hochsommer wird es selten wärmer als 15 
Grad, und der tröstende Alkohol kostet ein Vermögen. Doch schon der erste Kontakt 
mit den Isländern ändert die Stimmung: freundlich, aber nicht aufdringlich, interessiert 
und hilfsbereit preisen sie in hohen Tönen die Attraktionen ihrer Insel.... 
und beantworten Sie die Fragen auf Isländisch 10 % 

 
a) Wie lange sind die zwei Deutschen schon in Island? (1)  
b) Wie sehen sie das Land am Anfang? (4) 
c) Was spricht dagegen, nach Island zu reisen? (3) 
d) Wie ändert sich ihre Meinung? (Was gefällt ihnen?) (2) 

 
2. Bitte, die fettgedruckten Teile auf Isländisch übersetzen 5% 

a) Müssen die Straßenmusikanten ausgerechnet vor meinem Laden stehen? 
b) Auch unsere Kunden beschweren sich darüber. 
c) Wenn sie vor den Eingangstüren spielen, stören sie den Geschäftsverkehr. 
d) Die jungen Leute regen sich darüber nicht auf.   
e) Ich bitte Sie dringend: Verbieten Sie die Straßenmusik! 
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3. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Isländisch 8 % 
Die Schildbürger sind Einwohner einer kleinen Stadt – die es in Wirklichkeit natürlich 
nicht gibt. Von den Schildbürgern werden seit Jahrhunderten viele närrische Streiche 
erzählt. Die Bürger wollten ein Rathaus bauen, also zogen sie in den Wald, um Bäume 
für den Bau zu fällen. Der Wald lag auf einem Berg und die Bürger schleppten die 
Baumstämme mit viel Mühe hinunter. Auf einmal stolperte einer und der Stamm rollte 
von selbst den Berg hinunter. Nun haben sie alle anderen Baumstämme wieder den 
Berg hinaufgetragen damit sie allein hinunterrollen konnten. 

a) Wie lange kennt man die Schildbürger? (1)  
b) Wo ist die Stadt und wie heißt sie? (2) 
c) Was ist ein närrischer Streich? (1)  
d) Aus welchem Material wollten sie ihr Rathaus bauen? (1)  
e) Wie entdeckten die Bürger, dass ein Baum hinunterrollen kann und was 

machten sie dann?(3) 
 
4. Der Hase und der Igel. (Veljið orð skv. innihaldi ævintýrisins). 7% 

An einem ___ im Herbst, als der Igel über  ____ ging, traf er den __. Der Igel grüßte 
___, aber der andere war ___ und erwiderte den Gruß nicht sondern sagte  ____:  
“Was machst du hier, du mit deinen ___ Beinen?” 

 
5. Geschäftskontakte. (Veljið orð inn í textann skv. samhengi). 10 % 

Im Hotel: 
Guten Tag, ich habe bei Ihnen ein Zimmer  ____. Bauer, Franz Bauer. 
Ja, herzlich willkommen, - einen kleinen Moment, ich schaue mal kurz. Ja, Bauer, das 
stimmt, ein___. Sie bleiben wie viele___? Bis Sonntag. Selbstverständlich, wenn Sie so 
freundlich wären und das Anmeldeformular hier ____ würden, bitte schön. Und hier 
sind die Zimmerschlüssel, bitte sehr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen___.Danke. 
 
Am Telefon: 
Guten Morgen, kann ich bitte Herrn Schmidt sprechen? Tut mir leid, Herr Schmidt hat 
im Moment eine ____. Kann ich ihm etwas _____? Ja, mein Name ist Becker, Paul 
Becker. Ich wollte mit ihm einen Termin diese Woche____. Ich sage ihm, dass sie 
angerufen haben, Herr Schmidt, und er wird Sie bestimmt gleich ______. Vielen Dank, 
______. 

B. Grammatik 35 % 
1. Bitte setzen Sie ins Passiv (þolmynd). (Haldið tíðinni, nefnið ekki geranda)7 % 

a) Viele Ratten plagen die Einwohner von Hameln. 
b) Der Rattenfänger half den Einwohnern. 
c) Der Rattenfänger hat die Ratten aus der Stadt geholt. 

 
2. Konjunktiv. Veljið sagnir skv. samhengi og setjið þær í viðt.hátt þátíðar 6 % 
 

haben werden sein können sollen 

Wenn ich ein Geschäft in der Stadt ____, ___ ich mich über die 
Straßenmusikanten beschweren. Ich ____ alles tun, um die Straßenmusik zu verbieten. 
Wenn die Musik nicht so laut ___, ___ man sie vielleicht aushalten. Ich finde, wir ____ 
die Musik einfach verbieten. 
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3. Adjektive. (Lýsingarorð) 4 % 
Setjið miðstig lo. rétt beygð í eyðurnar, einnig réttar endingar á ákvæðisorðin. 
 
a) Ihr___ (klein) ___ Schwester war gestern Abend mit unser___ (jung) ______ 

Sohn zusammen. 
b) Jürgen kauft d___ (billig) _____ Wagen. 
c) Ein__ (hoch) _____ Berg findet man in Island nicht. 

 
4. Nebensätze. (Aukasetningar) 12 % 
a. Tengið setningarnar með aukatengingum 6 % 

a) Die Räuber kehrten zum Haus zurück. Sie sahen kein Licht mehr. (þegar) 
b) Den vier Tieren hat es im Haus so gut gefallen. Sie sind dort geblieben. (að) 
c) Der Rattenfänger fragte die Bürger. Könnte er mehr Geld bekommen? (hvort) 
 

b. Relativpronomen. Myndið tilvísunarsetningar 6 % 
a) Im Haus ist eine Hexe. Sie hat mir das Gesicht zerkratzt. 
b) Die Gäste kommen aus Köln. Ich lade sie zum Essen ein. 
c) Wie heißt der Mann? Du hast gestern mit ihm gesprochen. 

 
5. Perfekt. (Setjið textann í núliðna tíð). 6 % 

Eine Witwe hatte zwei Töchter. Die Stieftochter war schön und fleißig, aber sie musste 
alle schwere Arbeit im Haus tun. Bei Frau Holle beschäftigte sich die fleißige Marie 
mit den Betten und schüttelte sie gut. Die eigene Tochter wurde aber schon am zweiten 
Tag faul. 

C. Schriftlicher Ausdruck 25% 
1. Island, Land und Leute. Schreiben Sie auf Deutsch über Island 10% 

Beantworten Sie in ihrem Text folgende Fragen (mindestens 60 Wörter). 
Was kennzeichnet (einkennir) die Landschaft in Island? 
Wo wohnt die Bevölkerung? – Warum? 
Wie ist die Vegetation heute, und wie war sie anders früher? 
Wie ist das Wetter in Island im Sommer und im Winter? 

2. Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text (mindestens 100 Wörter).15% 
Wählen Sie A oder B 
A. Doktor Hagedorn 

Was macht er im Hotel Bruckbeuren und was passiert dort? 
Was für eine Person ist er? 

B. Die zwei Damen Fräulein Hildegard und Tante Julchen 
Warum kommen sie plötzlich zum Hotel und was passiert dort? 
Wer sind sie in Wirklichkeit? 

Thema: ____ 
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Þýska, 5. bekkur, viðskipta- og stærðfræðideild 

A. Wortschatz und Textverständnis 35% 
1. Setjið viðeigandi orð rétt beygð og í réttri tölu í eyðurnar á þýsku 8%  

samtöl að þéna að krefjast tími helgi vaktavinna giftur meira að segja 

Franziska ist _____ und hat zwei Kinder. Seit sechs Jahren macht sie und ihr Mann 
_____. Sie tun es, weil ihr Beruf es ____ oder weil sie mehr Geld ___ wollen. “Da 
bleibt wenig ____ für _____ und für Freunde”, sagt Franziska. Ihr Mann muss alle vier 
Wochen ___ am ___ arbeiten. 

2. Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Isländisch 8% 

Die Schildbürger sind Einwohner einer kleinen Stadt – die es in Wirklichkeit natürlich 
nicht gibt. Von den Schildbürgern werden seit Jahrhunderten viele närrische Streiche 
erzählt. Die Bürger wollten ein Rathaus bauen, also zogen sie in den Wald, um Bäume 
für den Bau zu fällen. Der Wald lag auf einem Berg und die Bürger schleppten die 
Baumstämme mit viel Mühe hinunter. Auf einmal stolperte einer und der Stamm rollte 
von selbst den Berg hinunter. Nun haben sie alle anderen Baumstämme wieder den 
Berg hinaufgetragen damit sie allein hinunterrollen konnten. 
a. Wie lange kennt man die Schildbürger? (1) 
b. Wo ist die Stadt und wie heißt sie? (2) 
c. Was ist ein närrischer Streich? (1) 
d. Aus welchem Material wollten sie ihr Rathaus bauen? (1) 
e. Wie entdeckten die Bürger, daß ein Baum hinunterrollen kann und was machten 

sie dann? (3) 

3. Bitte die fettgedruckten Teile auf Isländisch übersetzen 12% 

Faust beschäftigte sich mit Theologie, Astrologie und schwarzer Magie. (3)  
Faust traf den Teufel an einem Kreuzweg. (1) 
Der Böse erschien in Mönchgestalt. (2) 
Mit Hilfe vom Teufel vollbrachte Faust wunderbare Taten. (2) 
Der junge Graf bedankte sich für die Bedienung. (1) 
Die Jahre vergingen und der Vertrag mit dem Teufel lief ab. (3) 

4. Der Hase und der Igel. (Veljið orð skv. innihaldi ævintýrisins). 7% 

An einem ____ im Herbst, als der Igel über __ ging, traf er den ___. Der Igel grüßte 
____, aber der andere war _____ und erwiderte den Gruß nicht sondern sagte _____: 
“Was machst du hier, du mit deinen ___ Beinen?” 

B.  Grammatik 40% 
1. Bitte setzen Sie ins Passiv (þolmynd). (Haldið tíðinni, nefnið ekki geranda). 8% 

a. Viele Ratten plagen die Einwohner von Hameln. 
b. Der Rattenfänger half den Einwohnern. 
c. Der Rattenfänger hat die Ratten aus der Stadt geholt. 
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2. Konjunktiv. Veljið sagnir samkv. samhengi og setjið þær í viðt. hátt þátíðar 6% 

haben werden sein können sollen 

Wenn ich ein Geschäft in der Stadt ____, _____ ich mich über die Straßenmusikanten 
beschweren. Ich ___ alles tun, um die Straßenmusik zu verbieten., Wenn die Musik 
nicht so laut ____, _____ man sie vielleicht aushalten. Ich finde, wir ____ die Musik 
einfach verbieten. 
 

3. Adjektive (Lýsingarorð). 8% 
a. Setjið miðstig lo. rétt beygð í eyðurnar, einnig réttar endingar á ákvæðisorðin. 

Ihr_____ (klein) _____ Schwester war gestern Abend mit unser_____ (jung) 
_____ Sohn zusammen. Jürgen kauft d_____ (billig) _______ Wagen. Ich habe 
(viel) ____ Zeit als du. Hier ist der Wald (dunkel) ______. 

b. Setjið efsta stig lo. rétt beygð í eyðurnar, einnig réttar endingar á ákvæðisorðin 
Mein_____ (gut) ___ Freundin wohnt in Berlin. Die (teuer) _____ Wagen 
gehören d_____ (reich) ___ Männern. Heute ist das Wetter (warm) ___. Hier 
sitzt unser _____ (klein) _____ Kind. 

4. Nebensätze (aukasetningar) 12% 
a. Relativpronomen – myndið tilvísunarsetningar 6% 

1. Im Haus ist eine Hexe. Sie hat mir das Gesicht zerkratzt. 
2. Die Gäste kommen aus Köln. Ich lade sie zum Essen ein. 
3. Wie heißt der Mann? Du hast gestern mit ihm gesprochen. 

 
b. Tengið setningarnar með aukatengingum 6% 

1. Die Räuber kehrten zum Haus zurück. Sie sahen kein Licht mehr. (þegar) 
2. Den vier Stadtmusikanten hat es im Haus so gut gefallen. Sie sind dort 

geblieben. (að) 
3. Der Rattenfänger fragte die Bürger. Könnte er mehr Geld bekommen? (hvort) 
5. Perfekt (Setjið textann í núliðna tíð). 6% 
 
Der junge Faust war ein sehr fleißiger Student und wurde Doktor der Theologie. 
Daneben beschäftigte er sich auch mit Mathematik und Medizin. Außerdem konnte er 
zaubern. Faust breitete seinen Mantel aus. Faust und drei junge Männer flogen auf dem 
Mantel durch die Luft. 

C. Schriftlicher Ausdruck 25% 
1. Island, Land und Leute. Schreiben Sie auf Deutsch über Island.  

Beantworten Sie in Ihrem Text folgende Fragen. Mindestens 60 Wörter 10% 
Was kennzeichnet (einkennir) die Landschaft in Island? 
Wo wohnt die Bevölkerung? – Warum? 
Wie ist die Vegetation heute, wie war es anders früher? 
Wie ist das Wetter in Island im Sommer und im Winter? 



 

258 

2. Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text (mindestens 100 Wörter). 15% 
Wählen Sie A oder B 

A. Doktor Hagedorn 
Was macht er im Hotel Bruckbeuren und was passiert dort? 
Was für eine Person ist er? 

B. Die zwei Damen Fräulein Hildegard und Tante Julchen 
Warum kommen sie plötzlich zum Hotel und was passiert dort? 
Wer sind sie in Wirklichkeit? 

Þýska, 6. bekkur 
A. Textverständnis und Wortschatz (35%) 
1. Ólesinn texti 

Stephan (18) ist ein echter Comic-Fan. Er liest jeden Tag mindestens einen Comic,  
meistens sogar schon vor dem Aufstehen. Doch er ist nicht nur Comic-Leser, er ist auch 
Comic-Sammler: “Ich liebe diese Hefte und deshalb will ich sie selbst haben. Ich passe 
sehr auf meine Hefte auf. Wenn man sie noch verkaufen will, müssen sie gut erhalten 
sein.” Stefan liest, seit er 6 Jahre alt ist. Comics hat er schon immer bevorzugt, weil er 
sich da nicht so konzentrieren muss. Angefangen hat er mit der Comic-Serie 
“Spiderman”. Im Laufe der Jahre hat sich Stephan durch alle Folgen der Superhelden-
Serien “Batman” und “Superman” hindurchgelesen. Wenn er an einem Kiosk einen 
neuen Comic liegen sieht, kann er sich nicht zurückhalten. 
“Ein guter Comic muss gut gezeichnet sein,” meint Stephan. “Mehrere Handlungen 
geschehen auf einmal, alles geht schneller als in Büchern. Dort ist immer alles einzeln 
beschrieben. Natürlich ist es eine Kunst, Bücher zu schreiben. Mir ist es aber einfach zu 
langweilig, lange zu lesen.” 
Im Moment bereitet er sich auf die mittlere Reife vor. Danach will er eine Lehre als 
Hotelfachmann machen und dann vielleicht ins Ausland gehen, eventuell nach 
Amerika. Von dorther kommt nämlich sein Lieblingscomic: “Captain America”. Die 
Hefte aus dieser Serie haben immer eine spannende Geschichte und man kann sie 
unendlich oft lesen.  Es wird nie langweilig,” meint Stephan. Selbst im Lernstress lässt 
seine Leidenschaft nicht nach: “Ich greife einfach in meinen Comic-Schrank, ziehe 
einen Comic raus, und den lese ich dann. Comics lesen ist für mich einfach Erholung.” 
Dorothea (19) muss jeden Tag fast eine Stunde zu ihrer Schule fahren. In der Bahn 
vertieft sie sich in ihr Buch: “Ich lese in der S-Bahn, auch wenn ich keinen Sitzplatz 
habe. Einmal habe ich die Endstation verpasst, weil das Buch so spannend war.” Was 
man zum Lesen braucht? Nach ihrer Meinung nur Zeit und Alleinsein. “Ich kann mich 
nicht konzentrieren, wenn alle um mich herum reden. Wenn ich lese, kann ich auch 
keine Musik hören. Wenn ich lese, darf mich niemand stören.” Doch in der S-Bahn 
macht ihr das nichts aus. 
Meistens liest sie Bücher, die auf den Bestsellerlisten stehen. Gibt es einen Film dazu, 
sieht sie sich ihn an. Heute hat sie auf dem Weg in die Schule die letzten Seiten des 
Buches “Der Pferdeflüsterer” gelesen. “Das Buch gefällt mir sehr gut. Ich mag Bücher 
am liebsten, wenn darin tragische Dinge passieren. Ich mag es auch sehr gerne, wenn 
Bücher traurig sind. Manchmal muss ich sogar weinen, wenn es besonders schlimm ist. 
In der S-Bahn passiert mir das allerdings nicht.” 
Was ist besser, Buch oder Kino? Sie wählt das Buch: “Das kann ich immer mitnehmen. 
Da bestimme ich, wann und wo ich es lese.” 
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Kreuzen Sie den Buchstaben des Satzes an, der sinngemäß dasselbe sagt wie der Text. 
Es ist immer nur eine Antwort richtig. (Merktu við bókstaf setningarinnar, sem segir 
efnislega það sama og textinn hér á undan. Aðeins eitt svar er rétt – ath. frádráttur fyrir 
rangt svar.) (14 %) 

1. Stephan 
a. (   ) kauft sich täglich ein neues Comic-Heft. 
b. (   ) hat nur Spaß am Comic-Lesen, wenn er im Bett liegt. 
c. (   ) liest einen Comic pro Tag. 
d. (   ) liest den ersten Comic des Tages meistens im Bett. 
 
2. Stephan 
a. (   ) kauft seine Comic-Hefte, weil er damit Geld verdienen will. 
b. (   ) verkauft seine Hefte sofort, wenn er sie gelesen hat. 
c. (   ) meint, die Comics müssen noch gut aussehen, wenn man sie verkaufen will. 
d. (   ) vergisst manchmal eine Nummer der Serie zu kaufen. 
 
3. Stephan 
a. (   ) hat mit sechs Jahren angefangen, Kinderbücher zu lesen. 
b. (   ) begann mit sechs Jahren zu lesen. 
c. (   ) hatte Probleme mit dem Lesenlernen, deshalb las er Bilderbücher für Kleinkinder. 
d. (   ) mag Comics mehr als normale Bücher, weil er keine Zeit für normale Bücher hat. 
 
4. Dorothea 
a. (   ) nimmt gerne die S-Bahn, weil sie dann lesen kann. 
b. (   ) nimmt die S-Bahn, weil ihre Schule so weit weg ist. 
c. (   ) liest in der S-Bahn nur im Stehen, weil es immer so voll ist. 
d. (   ) ist schon öfter zu weit gefahren, weil sie nicht aufgepasst hat, wann sie aussteigen 

musste. 
 
5. Dorothea 
a. (   ) liest am liebsten in Ruhe und wenn sie allein ist. 
b. (   ) liest nur, wenn sie genug Zeit hat. 
c. (   ) kann sich in der S-Bahn nicht gut auf ihr Buch konzentrieren. 
d. (   ) kann sich nicht konzentrieren, wenn alle über sie reden. 
 
6. Dorothea 
a. (   ) liest ein Buch nur, wenn ein Film dazu gedreht wurde. 
b. (   ) kauft sich meistens den Film zum Buch auf Video. 
c. (   ) liest gewöhnlich Bestseller. 
d. (   ) liest selten Bestseller. 
 
7. Dorothea 
a. (   ) musste beim Lesen des Buches “Der Pferdeflüsterer” weinen. 
b. (   ) findet das Buch “Der Pferdeflüsterer” sehr gut. 
c. (   ) findet den “Pferdeflüsterer” traurig. 
d. (   ) weint oft in der S-Bahn, wenn das Buch traurig ist. 
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2. Setzen Sie die Wörter auf Deutsch ein. (11%) 
Peters Mutter hatte _____ (áfengisvandamál). Ihr wurde die Arbeit____ (segja upp) und 
sie konnte morgens nicht ___ (fara á fætur), weil sie solche ___ (höfuðverk) hatte. Peter 
_____ (skrópaði í skólanum), denn er wollte ___ (svolítinn) Geld _____ (þéna), ____ 
seiner Familie ______ (til þess að) helfen.  ____ (Dag einn) 
kam die Mutter in ein Heim.  Jetzt wußte Peter, dass ihr Trinken eine ____ (sjúkdómur) 
war.  

 
3. Übersetzen Sie ins Isländische und erklären Sie die unterstrichenen Wörter auf Deutsch. 

(Þýðið textann á íslensku og útskýrið síðan undirstrikuðu orðin á þýsku). (10%) 
Brechts Großmutter war zweiundsiebzig Jahre alt, als sein Großvater starb. Mit recht 
kärglichen Mitteln hatte sie fünf Kinder großgezogen. Jetzt wollte sie die kurzen Jahre der 
Freiheit auskosten. Sie ging viel aus. Sie aß jeden zweiten Tag im Gasthof und sie ging 
viel ins Kino. Der Eintritt war gewiss billig, aber es bedeutete trotzdem “hinausgeworfenes 
Geld.” Die Greisin ist auch zum Pferderennen gefahren. Zu dem Pferderennen ist sie nicht 
allein hingefahren, sondern sie hat ein junges Mädchen, das sie kennengelernt hatte, 
mitgenommen. Die Greisin schien einen Narren an ihr gefressen zu haben.  

Übersetzung: (6%) 
Bitte jetzt die unterstrichenen Wörter auf Deutsch erklären: (4%) 
Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie 5 Kinder großgezogen. 
_______Jetzt wollte sie die kurzen Jahre der Freiheit auskosten. 
_______Sie ging viel aus. 
_______Die Greisin schien einen Narren an ihr gefressen zu haben. 

B. Grammatik (35%) 
1. Setzen Sie die folgenden Verben in Konjunktiv II ein. (Setjið sagnirnar í viðtengingar-

hátt þátíðar. Athugið samhengi og notið allar sagnirnar). (5%) 

sein haben können werden 

Wenn der Krieg nicht gewesen _____, ______ Regine den jungen Polen vielleicht nicht 
kennengelernt. Sie _____ jeden Tag in ihre Schule gehen und _____ mit ihrer Freundin 
Doris über ihre Probleme sprechen. Jan _____ nie nach Deutschland gekommen, aber 
vielleicht ____ die beiden sich in Krakau getroffen. Regine ____ sich dann in Jan 
verliebt und sie _____ ein normales Leben gehabt. Sie _____ ein glückliches, junges 
Paar und ___ ohne Probleme heiraten.  

2. Setzen Sie den Text ins Perfekt. (Myndið núliðna tíð, ath. germyndar-og þolmyndar-
setningar). (10%) 
Die beiden Männer stiegen aus, sie sahen kurz auf das leblose Paar. Der Fahrer des 
Streuwagens konnte den Unfall über Sprechfunk der Polizei melden. Die Polizei 
untersuchte den Unfall. Der Wagen wurde aus der Kurve getragen. Dann fuhr der 
Wagen gegen einen Baum. Die Leichen wurden weggebracht. 

3. Indirekte Rede. (Óbein ræða). (10%) 
Herr Steffens sagte zu Regine: “Ich bin nicht lebensmüde. Nach der Machtergreifung 
habe ich meine Abreibung gekriegt. Das hat gereicht. Dein Vater war übrigens auch 
dabei. Die Nazis und die Roten hatten dauernd Prügeleien.”  
Herr Steffens sagte zu Regine, ___  ____ nicht lebensmüde. Nach der Machtergreifung 
___ ____ ____ Abreibung gekriegt. Das ____ gereicht. ____ Vater ____ übrigens auch 
dabei _____. Die Nazis und die Roten ____ dauernd Prügeleien _____.” 

4. Übersetzen Sie ins Deutsche. (10%) 
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Wilfried var alltaf stundvís. Sem (als) barn vaknaði hann alltaf hálftíma áður en 
vekjaraklukkan hringdi. Þegar mamma hans ætlaði að vekja hann sat hann klæddur í 
herberginu sínu og sagði: „Góðan dag, mamma. Við verðum að flýta okkur.” Seinna 
vann Wilfried á stórri skrifstofu. Enginn af samstarfsmönnum hans sá Wilfried nokkru 
sinni (jemals) koma of seint á skrifstofuna. Þess vegna sögðu þeir oft við Wilfried: 
„Gætir þú ekki að minnsta kost (wenigstens) komið einu sinni of seint? Bara í eitt 
skipti!” 

 
C. Schriftlicher Ausdruck (30%) 
1. Wählen Sie eins der folgenden Themen. (Veljið annað efnið) 

Schreiben Sie ca. 100 Wörter. (10%) 

a. Masken von Max von der Grün 
Erzählen Sie von dem Paar, das sich auf dem Bahnhof nach langer Zeit 
wiedersieht! 

b. Die Nacht im Hotel von Siegfried Lenz 
Erzählen Sie von dem kleinen Jungen, seinem Vater und dem Fremden im 
Hotelzimmer! 
 

2. Er hieß Jan von Irina Korschunow. 
Erzählen Sie von Regine. Wie verändert die Liebe zu Jan ihr gesamtes Leben? 
Schreiben Sie ca. 200 Wörter.  (20%) 
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Prófdómarar 
Prófdómarar á stúdentsprófi vorið 2003: 

 
Ásta G. Briem franska 
Guðlaugur Stefánsson þýska 
Guðmundur Karlsson þýska 
Guðrún Kvaran íslenska 
Gunnlaugur Bjarnason eðlisfræði 
Ingibjörg Sigurðardóttir enska 
Isabel Saguar spænska 
Jóhanna B. Guðjónsdóttir franska 
Kári Kaaber latína og saga 
Neil McMahon enska 
Rögnvaldur Möller stærðfræði 
Sigurbjörg Gylfadóttir franska 
Stefanía Arnórsdóttir þýska 
Sölvi Eysteinsson enska 
Valgerður Guðjónsdóttir alþjóðafræði og markaðsfræði 
Þórhallur Guðlaugsson markaðsfræði 
Þórhildur Oddsdóttir danska 
Þórunn Erna Jessen danska 
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Slit lærdómsdeildar VÍ 2003 
Framkvæmdastjóri 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 98. 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 aðstand-
endur 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 ýmsu leyti var liðinn 
vetur árangursríkur fyrir skólann og þá ekki síst fyrir þá nemendur sem verða brautskráðir sem 
stúdentar hér á eftir en einnig fyrir þá sem á eftir koma. Nú standa yfir framkvæmdir við 
byggingu 20 kennslustofa og tveggja fyrirlestrarsala auk þess sem ráðist verður í að stækka 
bókasafn skólans um 350 fermetra. Vinnuaðstaða kennara batnar einnig og líklegt þykir mér að 
Verzlunarskóli Íslands verði best búni skóli landsins að loknum þessum framkvæmdum sé 
hann það ekki nú þegar. Þessi góða aðstaða gefur skólanum kost á að þróast áfram og taka 
breytingum í takt við kröfur tímans. Kennarar hafa nú þegar hafið undirbúning slíkrar þróun-
arvinnu með því að fjalla um og ræða sín á milli um þá möguleika sem bætt og aukin vinnu-
aðstaða getur fært þeim. Fram hefur komið hugmynd um að auka samþættingu námsgreina og 
félagslífs nemenda og auka vægi raunhæfra verkefna einkum í hinum hagnýta hluta námsins. 
Hér er um mjög spennandi viðfangsefni að ræða sem gæti haft mikil og góð áhrif á nemendur 
og skóla. Í vetur var hafist handa við að undirbúa fjarnám sem skólinn mun ráðast í næsta 
vetur. Fyrirhugað er að bjóða á netinu nám til verslunarprófs, sem einnig verður selt sem 
námskeið á almennum markaði, bæði sem námskeið á netinu og sem staðbundið nám í 
kennslustofum og fyrirlestrasölum. Fullyrða má að aðkoma Verzlunarskólans að þessu nám-
skeiðahaldi mun verða með þeim hætti að eftir verður tekið þar sem mikil áhersla verður lögð á 
gæði og skilvirkni. Margir af kennurum skólans hafa náð góðum tökum á fjarkennslutækninni 
sem við höfum beitt í nokkur ár sem stuðningi við hefðbundna kennslu. Auk þess hefur 
verulegum fjármunum verið varið til þess að bæta upplýsingakerfi skólans og vefsíður. Hvort 
tveggja mun reynast heilladrjúgur undirbúningur undir þá framrás á hinn almenna 
námskeiðamarkað sem framundan er. Markmið skólans með aukinni áherslu á internet, 
upplýsingakerfi og fjarkennslu er tvíþætt. Í fyrsta lagi er það ætlun skólastjórnar að bæta 
menntun og hæfni fólks sem starfar í atvinnulífinu. Með því að taka þessa nýju tækni í þjón-
ustu skólans og þjálfa kennara í að beita henni er skólinn að búa sig undir að taka aukinn þátt í 
menntun verslunar- og skrifstofufólks í landinu. Í öðru lagi er markmiðið það að leggja 
nemendum skólans til nýja leið sem þeir geta farið til þess að búa sig undir hið hefðbundna 
stúdentspróf. Þetta nýja tæki á að styrkja stöðu nemenda skólans með því að færa þeim verð-
mæta námstækni sem þeir geta nýtt sér með hagkvæmum og þægilegum hætti. Að venju mun 
skólastjóri nú gera 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 231 nemandi til prófs. Af þeim hafa 206 lokið prófum með fullnægjandi 
hætti, 5 féllu og 20 eiga enn eftir að ljúka  prófum eða endurtaka próf til þess að ná upp í 6. 
bekk, sem er óvenjumikill fjöldi. Fyrirsjáanlegt er að næsta vetur fækki nemendum nokkuð í 
6. bekk. 
Í 6. bekk gengu 245 nemendur undir stúdentspróf og hafa 232 lokið prófum og verða braut-
skráðir nú sem er 18 stúdentum fleira en brautskráðir voru síðastliðið vor og stærsti 
stúdentahópur sem nokkur árgangur skólans hefur skilað af sér. Sú staðreynd sýnir styrk 
þessa hóps betur en nokkuð annað. Af þessum 232 stúdentsefnum koma 33 úr alþjóðadeild, 
62 úr viðskiptadeild, 11 úr máladeild, 74 úr hagfræðideild, 50 úr stærðfræðideild og tveir 
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tóku próf utanskóla. Vissulega eru margir sterkir einstaklingar í þessum stúdentahópi og ef 
til vill er það einmitt þess vegna sem hópurinn sýnir hvort tveggja í senn, sterka samheldni 
og talsverða sundurleitni. Til hamingju með að hafa haldið hópinn svo mörg allt til dagsins í 
dag. 

Kæru stúdentsefni. 
Stundin er runnin upp. Sigurstundin þegar þið fáið lárviðarsveig settan á höfuð ykkar að 
lokinni langri og strangri baráttu. Við skulum njóta þessarar stundar. Stúdentspróf er fyrir 
flesta meðal þeirra atburða sem sterkastir sitja í minningunni og mesta ánægju veitir að rifja 
upp. Margir hafa sagt að það sé ekki aðeins útskriftin og sá tími sem henni fylgir sem sé svo 
einstök heldur muni allt árið sem í hönd fer verða ólíkt öllum öðrum árum. Þá gerist svo margt 
nýtt, þá verði svo margar ákvarðanir teknar sem skipta sköpum. Allt fyrsta stúdentsárið er í 
hugum margra sveipað spenningi og ævintýraljóma sem aldrei slökknar. 
Nú er þetta ár að hefjast og við skulum taka fagnandi á móti því og búa okkur undir að njóta 
þess hver á sinn hátt og virkja það til góðs fyrir okkur sjálf. Við erum ekki að bíða eftir því að 
eitthvað gerist sem við ætlum að njóta síðar. Við ætlum að njóta þess sem gerist nú, enda er 
erfitt að njóta annarra augnablika en þeirra sem eru að líða og ekki æskilegt að eyða stórum 
hluta ævi sinnar í að bíða eftir að eitthvað annað gerist sem þá eigi að njóta. Fjögur námsár eru 
að baki og hafa verið að velli lögð. Flest hafið þið einbeitt ykkur að náminu og lokið því á sem 
stystum tíma en önnur, og það færist í vöxt, hafa dreift kröftunum meir, skoðað önnur lönd og 
menningarheima, stundað annað og óskylt nám með skólanum eða þurft að vinna til þess að sjá 
fyrir ykkur eða bara til þess að gera lífið fjölbreyttara og ef til vill fyrirhafnarsamara. Hvert 
ykkar hefur stundað námið með sínum sérstaka hætti og lifað lífinu á þann hátt sem hentar 
skaphöfn og gáfum sem eru jafn fjölbreytileg og þið eruð mörg. Eitt eigið þið þó sameiginlegt 
og það er að ætla að verða stúdentar frá Verzlunarskóla Íslands og það er nú að takast. 
Kennarar ykkar og foreldrar virða ykkur nú fyrir sér og njóta minninganna um það sem var og 
njóta þeirrar fullvissu að þið eruð nú albúin þess að takast á við og leysa öll þau ólíku og 
misjöfnu verkefni sem þið munuð mæta á lífsleið ykkar. Til þess hafið þið hlotið menntun og 
til þess hafið þið verið öguð og þjálfuð. Til þess hafið þið verið hvött og slípuð. Kennarar 
vinna verk sín eins og góðir garðyrkjumenn. Þeir plægja jarðveginn, planta og bera á. Vökva 
þegar þess þarf og reyta illgresið í burtu ef hætta er á að það skaði hinn uppvaxandi gróður. 
Þess á milli getur garðyrkjumaðurinn lítið gert annað en bíða og fylgjast með og vera til staðar. 
Þannig 
hefur það verið í Verzlunarskóla Íslands. Kennarar hafa lagt námsefnið fyrir, útskýrt og bent á. 
Verið til staðar ef þið hafið haft þörf fyrir þá en þeir hafa ekki lært fyrir ykkur. Það hafið þið 
gert sjálf. Hvert með sínum hætti og þið hafið vaxið og dafnað í samræmi við eðli ykkar og 
þær rætur sem líf ykkar sprettur upp af. Þeim rótum verður ekki skipt út en klippa má stilkana 
og snyrta blöðin. Öll eruð þið nemendur miklum hæfileikum búin og gædd fjölbreyttum 
gáfum. Það er með gáfur ykkar eins og aðrar gáfur náttúrunnar að fjölbreytileikinn er mikill og 
það er einmitt fjölbreytnin sem gerir ykkur sem hóp svo áhugaverð og sterk. Sum ykkar hafa 
nú þegar náð að láta fyrstu blómin vaxa, en við skulum muna að ekki springa allar rósir út á 
sama tíma. Sumar rósir blómstra snemma sumars og vissulega er gaman að dást að fegurð 
þeirra en fegurstu rósirnar blómstra oft ekki fyrr en að hausti og ef einhvert ykkar er orðið 
óþolinmótt þá skulið þið muna að það er ekki komið nema vor í lífi ykkar. Öll eigið þið eftir að 
blómstra þannig að eftir verður tekið og aðdáun mun vekja en það gerið þið ekki fyrr en ykkar 
rétti tími er kominn. 

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 
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þeim árangri sem að var stefnt og vissulega getið þið verið stolt og ánægð með próf ykkar. 
Skóla 
stjóri og kennarar eru ekki síður stoltir og ánægðir. Það er á þessari stundu sem okkur finnst 
við sjá afrakstur verka okkar. Allur þessi hópur er með í höndum stúdentspróf sem við trúum 
að geti verið lykill að þeim dyrum sem þið viljið opna. 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 þið vaxið með lífinu og af lífinu. Ekki aðeins með 
því að kenna ykkur þau fræði sem 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 verða veitt verðlaun fyrir afburðaárangur í einstaka námsgreinum. Það eru sérstakir 
verðlaunasjóðir og félög sem verðlaunin koma frá og sem ákveða hvernig að skuli standa. 
 

Verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi, þ.e. í bókfærslu, 
rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði: 
Jóhannes Eiríksson   6-S og 
Einar Númi Sveinsson   6-T  
báðir með I. ág. eink. 9,67 að meðaltali í þessum greinum. 
Verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á stúdentsprófi, þ.e. í 
alþjóðamarkaðsfræði, alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, alþjóðahagfræði og menningarfræði: 
Hildur Sigfúsdóttir   6-A  
1. eink. 8,88 að meðaltali í þessum greinum. 

Verðlaun Hjartar Jónssonar, kaupmanns,fyrir færni í móðurmáli, kr. 10.000: 

 Jóhannes Eiríksson  6-S I. ág. eink. 9,5 
Verðlaun Raungreinasjóðs fyrir afburðaárangur í eðlisfræði, kr. 10.000: 
 Bjarni Rafn Hilmarsson  6-Y I. ág. eink. 10,0 
Bókaverðlaun frá Stærðfræðifélaginu fyrir afburðaárangur í ólesinni stærðfræði: 
 Bjarni Rafn Hilmarsson 6-Y I. ág. eink. 10,0 
 Jón Karl Sigurðsson  6-X I. ág. eink. 9,5 
 Pétur Gordon Hermannsson 6-Y I. ág. eink. 9,5  
Minningasjóður um Jóhann Guðnason fyrir bestan árangur í tölvufræði á stúdentsprófi, 
verðbréf að upphæð kr. 15.000-. Einkunn 10,0 hjá öllum:  

Árni Sigurðsson    6-Y 
Bergur Hallgrímsson   6-X 
Pétur Gordon Hermannsson  6-Y 

 
Verðlaun Eddu – miðlunar og útgáfu fyrir framúrskarandi árangur í íslensku: 
 Sóley Kaldal    6-Y I. ág. eink. 10.0 
 Hildur Leifsdóttir   6-R I. ág. eink. 10.0 
Verðlaun Minningarsjóðs um Dr. Jón Gíslason: 
Þýska. 

Silvía Seidenfaden    6-T I. ág. eink. 10,0 og 10,0 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í þýsku. 
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Latína. 
Tinna Steindórsdóttir   6-L 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í latínu. 

Enska. 
Pétur Gordon Hermannsson  6-Y 
Sóley Ragnarsdóttir   6-L 
Tinna Steindórsdóttir   6-L 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í ensku. 

Franska. 
Sóley Ragnarsdóttir   6-L 
Tinna Steindórsdóttir 6-L 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í frönsku. 

Hæsta meðaleinkunn í erlendum tungumálum. 
Sóley Ragnarsdóttir   6-L 
hlýtur peningaverðlaun kr. 15.000.-. 
Tinna Steindórsdóttir   6-L  
hlýtur bókaverðlaun. 

Bókaverðlaun Þýska sendiráðsins: 
 Ragna Hjartar    6-A 10,0 
 Kristín Ninja Guðmundsdóttir 6-T 10,0 
 Sandra Björk Björnsdóttir  6-T 9,5 
 Eygerður Inga Hafþórsdóttir  6-T 9,5 
 Særún Dögg Sveinsdóttir  6-T 9,5 
 Soffía Theodóra Tryggvadóttir 6-S 9,5 
 Pétur Gordon Hermannsson  6-Y 10,0 
Terra Nova Sól gefur ferð til Frakklands og dvöl í málaskóla fyrir afburðaárangur í frönsku. 
Verðlaunin hlýtur: 
 Eleonora Bergþórsdóttir  6-R I. ág. eink. 10,0 
Verðlaun Sögufélagsins: 
Sögufélagið verðlaunar þá nemendur sem bestum árangri náðu í sögu á stúdentsprófi frá V.Í. 
vorið 2003. Eftirfarandi hlutu öll einkunnina 9,5 og fá að launum bækur: 
Einar Björgvin Sigurbergsson  6-R 9,5 
Eleonora Bergþórsdóttir  6-R 9,5 
Pétur Gordon Hermannsson  6-Y 9,5 
Agnar Hafliði Andrésson  6-R 9,5 
Jóhannes Eiríksson   6-S 9,5 
Bjarni Rafn Hilmarsson  6-Y 9,5 
Einnig verðlaunar Sögufélagið þann nemenda sem bestum árangri náði í listasögu en það var 
Bjarni Kristinsson, sem hlaut einkunnina 10, og þar sem hann er áhugamaður um byggingalist 
hlýtur hann að verðlaunum rækilega úttekt á kirkjubyggingum frá öndverðu til okkar daga.  
 
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í spænsku: 

Sóley Ragnarsdóttir  6-L 
hlýtur í verðlaun 2ja vikna framhalds spænskunámskeið ásamt gistingu frá Don Quijote 
skólanum á Spáni. 

Verðlaun fyrir frábæran árangur í alþjóðafræði hlýtur: 
 Lilja Björk Guðmundsdóttir 6-A I. ág. eink. 9,5 og 9,5 
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Verðlaun fyrir frábæran árangur í menningarfræði hljóta: 
 Guðbjörg Sigríður Petersen 6-A I. ág. eink. 9,0 
 Lilja Björk Guðmundsdóttir 6-A I. ág. eink. 9,0 
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði frá Efnafræðifélagi Íslands: 
 Valentínus Þór Valdimarsson 6-Y 9,5 í prófseinkunn. 
Bókaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íþróttum: 
 Elín Þórólfsdóttir  6-T 1. ág. eink. 10,0. 
 Einar Bergur Ingvarsson 6-X 1. ág. eink. 10,0. 
Bókaverðlaun skóla fyrir hæstu aðaleinkunnir: 
Dúx  Pétur Gordon Hermannsson  6-Y 9,7 
Semidúx: Jóhannes Eiríksson   6-S 9,4 
  og  Bjarni Rafn Hilmarsson  6-Y 9,4 
4.  Atli Norðmann Sigurðarson  6-Y 9,3 
5.–6.  Elísabet Guðrún Björnsdóttir  6-X 9,2 
  Eleonora Bergþórsdóttir  6-R 9,2 
7.  Einar Bergur Ingvarsson  6-X 9,1 
8.–10.  Árni Sigurðsson   6-Y 9,0 
  Sóley Kaldal    6-Y 9,0 
  Kristín Helga Birgisdóttir  6-R 9,0 
 
Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjórn Nemendafélagsins og nemendum öllum fyrir 
samstarfið í vetur, sem hefur verið með miklum ágætum. Það styrkir skólann óneitanlega að 
hafa slíkum úrvals nemendum á að skipa sem hér eru. Nú líður að kveðjustund þegar hver 
heldur í sína áttina. Munið kæru stúdentar að leggja rækt við vináttu ykkar og týnið aldrei 
alveg hvert af öðru. Vináttan er eitt af því mikilvæga sem skólinn hefur fært ykkur. Gefið 
ykkur tíma til að hittast og notið tækifærið þegar leiðir liggja saman til þess að rifja upp gömul 
kynni og ánægjulegar minningar. Góður vinskapur tekist á milli margra nemenda og kennara 
og skólastjóri á því láni að fagna að hafa átt vinsamlegt og gott samstarf við mörg ykkar. 
Brautskráning ykkar er fagnaðarefni, en jafnframt blandin söknuði og eftirsjá. Foreldrar og ef 
til vill afi og amma hafa tekið þátt í baráttu ykkar, kvíða, vonum, gleði og sorgum. Gleymið 
ekki þeim sem ólu ykkur upp og kostuðu til náms. Nú þegar þið eruð að stíga yfir þröskuldinn 
frá æsku til fullorðinsára  er rétti tíminnn til að þakka fyrir stuðninginn og láta finnast að 
áhyggjurnar, sem deilt var með ykkur og ef til vill andvökunæturnar voru ykkur einhvers virði. 
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 og 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.  
 
Kæru stúdentar og vinir. 
Glæsileg eruð þið og vel mennt og gott andlegt atgervi ykkar dylst heldur engum. Sterk eruð 
þið hvert fyrir sig og þróttmikill er hópurinn í heild sinni á að líta. Ykkar bíður erfitt líf með 
átökum og baráttu. Metnaður ykkar er slíkur að þess er ekki að vænta að þið látið ykkur nægja 
hið auðvelda og örugga enda ekki ástæða til. Þið hafið lært að einmitt í átökum getur lífið orðið 
skemmtilegt ef þið aðeins munið að beina sjónum ykkar að hinu endanlega markmiði sem að er 
stefnt og þeim árangri sem ná á. Hugsið um ávextina sem þið ætlið að tína af trjánum, en ekki 
bakverkinn sem kemur á meðan þið eruð að gróðursetja og moka mold og áburði. Það er ósk 
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skólans ykkur til handa að þið megið halda áfram að vaxa af verkum ykkar og að þið megið 
njóta góðs lífs og auðugs af andlegri næringu, hvert svo sem framtíðin ber ykkur.  
 
Kæru vinir. 
Ég endurtek hamingjuóskir mínar til ykkar og fjölskyldna ykkar. 
Foreldrum og öðrum aðstandendum óska ég til hamingju með árangur barna sinna og farsæl 
próflok. Kennurum og öðru starfsfólki skólans þakka ég samvinnuna í vetur og árangursrík 
störf í þágu nemenda 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 2003 
Alþjóðadeild 
 
Arnar Stefánsson 
Arndís Anna Gunnarsdóttir 
Ásgerður Ragna Þráinsdóttir 
Ásgrímur Ásmundsson 
Birgir Már Daníelsson 
Breki Logason 
Erna Jóhannesdóttir 
Eva Íris Eyjólfsdóttir 
Finnur Eiríksson 
Guðbjörg Sigríður Petersen 
Guðrún Lilja Guðmundsdóttir 
Gunnar Hrafn Gunnarsson 
Hildur Sigfúsdóttir 
Hjördís Unnur Björnsdóttir 
Hlynur Orri Stefánsson 
Inga Maren Rúnarsdóttir 
Ingunn Brynja Einarsdóttir 

Ingvi Örn Ingvason 
Jóhanna Dagbjartsdóttir 
Júlíanna Lára Steingrímsdóttir 
Katrín Björg Jónasdóttir 
Lilja Björk Guðmundsdóttir 
María Gísladóttir 
Martha Sandholt Haraldsdóttir 
Pálína Guðrún Sigurðardóttir 
Ragna Hjartar 
Ragna Þorbjörg Úlfarsdóttir 
Sigrún Ýr Magnúsdóttir 
Stella Rósenkranz Hilmarsdóttir 
Sunna Guðrún Pétursdóttir 
Una Rúnarsdóttir 
Þorbjörn Þórðarson 
Þorvaldur Davíð Kristjánsson 

 
 
Máladeild 
 
Ása Björk Jónsdóttir 
Berta Björk Arnardóttir 
Dröfn Sæmundsdóttir 
Hildur Jónasdóttir 
Kristinn Már Reynisson 
Margrét Pétursdóttir 

Snjólaug Dís Lúðvíksdóttir 
Sóldís Lilja Benjamínsdóttir 
Sóley Ragnarsdóttir 
Tinna Steindórsdóttir 
Una Björgvinsdóttir 

Hagfræðideild 
 
Agnar Hafliði Andrésson 
Andri Berg Haraldsson 
Arnar Birgir Jónsson 
Arnar Kristinn Þorkelsson 
Arthúr Ólafsson 
Árni Þór Óskarsson 
Ásdís Jónsdóttir 
Bjarni Kristinsson 
Björg Valgeirsdóttir 
Björk Kristjánsdóttir 
Björn Þór Hilmarsson 
Daði Ólafur Elíasson 
Einar Birgir Einarsson 
Einar Björgvin Sigurbergsson 

Einar Númi Sveinsson 
Eleonora Bergþórsdóttir 
Elías Andri Kristjánsson 
Elín Þórólfsdóttir 
Eygerður Inga Hafþórsdóttir 
Fanney Björg Sveinsdóttir 
Guðbjörn Einarsson 
Guðjón Kjartansson 
Guðleif Edda Þórðardóttir 
Guðmundur Óskar Unnarsson 
Guðrún Sif Guðbrandsdóttir 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 
Gunnar Gunnarsson 
Haukur Ingi Hjaltalín 



 

270 

Haukur Johnson  
Helga Lára Hauksdóttir  
Hilda Valdemarsdóttir  
Hildigunnur Jónsdóttir  
Hildur Leifsdóttir  
Hjördís Gulla Gylfadóttir  
Hjördís Logadóttir  
Hlynur Tryggvason  
Hulda Guðrún Jónasdóttir  
Ingunn Anna Hjaltadóttir  
Íris Eyfjörð Elíasdóttir  
Jóhanna Þórunn Ásgrímsdóttir  
Jóhannes Eiríksson  
Jóhannes Ívar Hilmarsson 
Jón Ingi Erlendsson  
Kári Auðun Þorsteinsson  
Kristín Helga Birgisdóttir  
Kristín Ninja Guðmundsdóttir  
Kristjana María Kristjánsdóttir 
Lydía Grétarsdóttir  
Magnús Már Guðmundsson  
Margarita Akbacheva 
Markús Stefánsson  
Nína Björk Geirsdóttir  
Ólafur Björnsson  

Ólafur Haukur Johnson  
Rósa Jónsdóttir  
Rut Bjarnadóttir  
Rut Stefánsdóttir  
Salóme Guðmundsdóttir  
Sandra Björk Björnsdóttir  
Sara Jóna Stefánsdóttir  
Sigríður Eggertsdóttir  
Sigríður Pálmarsdóttir  
Sigrún Huld Gunnarsdóttir  
Silvia Seidenfaden  
Sindri Ellertsson  
Soffía Theódóra Tryggvadóttir  
Stefán Einar Stefánsson  
Stefán Már Kjartansson  
Stefnir Stefnisson  
Steinþór Arnarson  
Svala Ósk Aðalgeirsdóttir  
Særún Dögg Sveinsdóttir  
Tanja Rut Ásgeirsdóttir  
Tryggvi Áki Pétursson  
Unnur Johnsen  
Þorsteinn Gunnlaugsson  
Þórdís Erla Gunnarsdóttir 
Þórey Hannesdóttir  

Viðskiptadeild 
 
Andri Árnason  
Anna Þóra Sveinsdóttir  
Arna Eyjólfsdóttir  
Arndís Sveinbjörnsdóttir  
Atli Geir Gunnarsson  
Árni Ólafsson  
Birna Eyjólfsdóttir  
Björn Jónsson  
Bogi Hauksson  
Borghildur Gunnarsdóttir  
Bryndís Símonardóttir  
Daníel Þór Pallason  
Davíð Þórisson  
Díana Espersen  
Dóris Ósk Guðjónsdóttir  
Edda Margrét S Arndal  
Edda Rún Knútsdóttir  
Einar Jóhannes Finnbogason  
Elva Mjöll Þórsdóttir  
Erlendur Kári Kristjánsson  
Eva Hrund Gunnarsdóttir  
Eva Mjöll Ágústsdóttir  

Eydís Björnsdóttir  
Fannar Jónsson  
Fanney Birna Jónsdóttir  
Friðbjörn Orri Ketilsson  
Guðrún Edda Guðmundsdóttir  
Guðrún Erna Þórisdóttir  
Gunnar Snorri Guðmundsson  
Gunnar Örn Jóhannsson  
Gunnhildur Anna Alfonsdóttir 
Gunnlaugur Bollason  
Gyða Dögg Jónsdóttir  
Hafsteinn Valur Guðbjartsson  
Halla Björnsdóttir  
Hanna Andrésdóttir  
Helga Dögg Yngvadóttir  
Helga Guðmundsdóttir  
Helgi Pétur Jóhannsson  
Hrefna María Ómarsdóttir  
Hreggviður Steinar Magnússon  
Ingibjörg Snorradóttir  
Ingvar Þór Þorsteinsson  
Jens Ingvarsson  
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Katrín Alda Rafnsdóttir  
Katrín Ólöf Einarsdóttir  
Kári Gunnarsson  
Kristinn Þór Garðarsson  
Kristrún Steinarsdóttir  
Lilja Hrönn Baldursdóttir  
Oddur Arnþór Jónsson  
Páll Daði Ásgeirsson  
Pálmar Þorsteinsson  

Róbert Óli Skúlason  
Sara Pálsdóttir  
Silja Magnúsdóttir  
Svava Lóa Stefánsdóttir  
Svava Óskarsdóttir  
Tinna Dögg Guðlaugsdóttir  
Tinna Rún Eiríksdóttir  
Þormóður Árni Jónsson  
Þóra Sif Svansdóttir 

Stærðfræðideild 
 
Anna Margrét Ævarsdóttir  
Atli Norðmann Sigurðarson  
Árni Sigurðsson  
Ásgeir Helgi Magnússon  
Ásta Ósk Stefánsdóttir  
Bergur Hallgrímsson  
Bjarni Rafn Hilmarsson  
Björgvin Víkingsson  
Eðvald Eyjólfsson  
Einar Bergur Ingvarsson  
Elín Bjarnadóttir  
Elísabet Guðrún Björnsdóttir  
Erling Daði Emilsson  
Eva Björg Harðardóttir  
Eysteinn Helgason  
Gísli Halldór Ingimundarson  
Guðmundur Arnar Kristínarson  
Guðný Petrína Þórðardóttir  
Guðrún Helga Schopka  
Gunnar Þór Pálsson  
Hannes Agnarsson Johnson  
Heiðrún Ösp Hauksdóttir  
Helga Óskarsdóttir  
Helgi Davíð Björnsson  
Jóhann Sigursteinn Björnsson  
Jóhanna Björk Sveinbjörnsdóttir 

Jón Karl Sigurðsson  
Karen Sigurjónsdóttir  
Kristín Bergsdóttir  
Kristófer Gunnlaugsson  
Lára Hannesdóttir  
Ófeigur Orri Victorsson  
Ólafur Jens Ólafsson  
Pétur Gordon Hermannsson  
Ragnheiður Arnardóttir  
Signý Stefánsdóttir  
Sigríður Vala Halldórsdóttir  
Sigrún Sigmarsdóttir  
Sigurjón Fjeldsted Geirarðsson  
Sóley Kaldal  
Steinþór Gíslason  
Svala Hilmarsdóttir Magnús  
Sveinn Þórarinsson  
Sverrir Örn Hlöðversson  
Trausti Hannesson  
Unnur Bryndís Guðmundsdóttir 
Valentínus Þór Valdimarsson  
Viktor Ómarsson  
Vladislav Trufan  
Ylfa Kristín Katrínardóttir Árnadóttir 
Þorbjörg Kristinsdóttir 

 
 
Utanskóla 
Ingunn Erla Eiríksdóttir 
Jón Ingi Jónsson 

Sigmundur Kristjánsson 
Jóhannes Kjartansson
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ÁFANGAHEITI NÁMSGREINA 2002-2003 

 
Námshópur 3bk 4 hagfr 4 mála 4 upp 4 stf 5 alþj 5 vfr 5 mála 5 hfr 5 stf 6 Alþj 6 vfr 6 mála 6 hfr 6 stf 
Bekkir A–K D–J L U X–Y A D–F L R–T X–Y A D–E L R–T X–Y 
Námsgrein                       
Íslenska ÍSL104 ÍSL203 ÍSL203 ÍSL203 ÍSL203 ÍSL303 ÍSL303 ÍSL303 ÍSL303 ÍSL303 ÍSL403 ÍSL403 ÍSL404 ÍSL403 ÍSL403 
    ÍSL211 ÍSL211 ÍSL211 ÍSL211 ÍSL311 ÍSL311 ÍSL311 ÍSL311 ÍSL311 ÍSL411 ÍSL411 ÍSL411 ÍSL411 ÍSL411 
Enska ENS104 ENS204 ENS204 ENS204 ENS204 ENS305 ENS304 ENS313 ENS304 ENS303 ENS405 ENS404 ENS413 ENS404 ENS404 
             ENS312       ENS422    
Danska DAN103 DAN203 DAN203 DAN203 DAN203    DAN303           
Þýska ÞÝS104 ÞÝS204 ÞÝS204 ÞÝS204 ÞÝS204 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS304 ÞÝS305 ÞÝS304 ÞÝS404  ÞÝS404 ÞÝS404   
Franska FRA104 FRA204 FRA204 FRA204 FRA204 FRA304 FRA304 FRA304 FRA305 FRA304 FRA404  FRA404 FRA404   
Spænska     SPÆ104       SPÆ204       SPÆ304    
Latína            LAT104       LAT204    
Stærðfræði STÆ105 STÆ225 STÆ233 STÆ225 STÆ203 STÆ353 STÆ344 STÆ353 STÆ323 STÆ303   STÆ444  STÆ423 STÆ403 
        STÆ213     STÆ333 STÆ314     STÆ433 STÆ414 
Líffræði                LÍF104 LÍF104 LÍF104 LÍF104 LÍF115 
Efnafræði         NÁT123 NÁT123 NÁT123 NÁT123 EFN105      EFN204 
Eðlisfræði              EÐL107      EÐL207 
Jarðfræði NÁT113     JAR103               
Hagfræði REK103 ÞJÓ103 ÞJÓ103 ÞJÓ103 ÞJÓ103   REK205  HAG105   ALH302 REK304  HAG204   
Bókfærsla BÓK104 BÓK204 BÓK203 BÓK203 BÓK203          BÓK303  BÓK303   
Tölvunotkun TÖL104 TÖL203 TÖL203 TÖL203 TÖL203 UPP103 UPP103   FOR113        
       FOR104                 
Lögfræði                LÖG114 LÖG103     
Saga   SAG103 SAG103  SAG113 SAG203 SAG203 SAG203 SAG203 SAG203 SAG303 SAG03 SAG304 SAG03 SAG03 
Menningarfræði         MEN104      MEN203      
Alþjóðafræði         ALÞ104      ALÞ203      
Sölu og 
markaðsfræði         MAR103 MAR103            
Fjármál             FJÁ103          
Stjórnun                  STÓ103     
Námshópur 3bk 4 hagfr 4 mála 4 upp 4 stf 5 alþj 5 vfr 5 mála 5 hfr 5 stf 6 Alþj 6 vfr 6 mála 6 hfr 6 stf 
Bekkir A–K D–J L U X–Y A D–F L R–T X–Y A D–E L R–T X–Y 
Leikfimi ÍÞR102 ÍÞR202 ÍÞR202 ÍÞR202 ÍÞR202 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR302 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 ÍÞR402 
  ÍÞR112 ÍÞR212 ÍÞR212 ÍÞR212 ÍÞR212 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR312 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 ÍÞR412 
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Námshópur 3bk 4 hagfr 4 mála 4 upp 4 stf 5 alþj 5 vfr 5 mála 5 hfr 5 stf 6 Alþj 6 vfr 6 mála 6 hfr 6 stf 
Bekkir A–K D–J L U X–Y A D–F L R–T X–Y A D–E L R–T X–Y 
                
                
                
   Val                       
Fjármálafræði                FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 FJÁ113 
Forritun                FOR123 FOR123 FOR123 FOR123   
Forritun2                     FOR203 
Heimspeki                HEI103 HEI103 HEI103 HEI103 HEI103 
Llögfræði                LÖG103 LÖG103 LÖG103 LÖG103 LÖG103 
Sálfræði                SÁL103 SÁL103 SÁL103 SÁL103 SÁL103 
Spænska                SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 SPÆ103 
Stjórnmálafræði                SFR103 SFR103 SFR103 SFR103 SFR103 
Stjörnufræði                STF103 STF103 STF103 STF103 STF103 
Stofnun og 
rekstur eigin 
fyrirtækis                     FYR103 FYR103 FYR103 FYR103 FYR103 
 


