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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. 



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. 



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

Deildarstjórar 
Alþjóðadeild Kirsten Friðriksdóttir 
Dönskudeild Ágústa Pála Ásgeirsdóttir 
Enskudeild Bertha Sigurðardóttir 
Íslenskudeild Gunnar Skarphéðinsson 
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 



Kennarar 
Aðalheiður Ásgrímsdóttir, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-D og E. 
Hagfræði í 3-D og E. 
 
Agnar Tómas Möller, B.S.: 
Tölvunotkun í 3-H og I. 
 
Alda Jóna Nóadóttir, B.S.: 
Hagfræði í 6-E. Stjórnun í 6-D, E og F. 
Markaðsfræði í 5-A, D og E. 
 
Alexía M. Gunnarsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 4-G og H; 5-E og R; 6-A.  
 
Anton Karl Ingason, kennari: 
Tölvunotkun í 3-B.  
Forritun í 5-X.  
 
Arna K. Steinsen, íþróttakennari: 
Íþróttir í 3-B, C, D, E, G, I, J og L; 4-D, F, 
G og Y; 5-A, D, L, U og Y; 6-A, B, D og 
E. 
 
Auður Fríða Gunnarsdóttir, M.A.: 
Þýska í 3-A, B og C; 4-D, K og X.  
 
Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, B.A.: 
Danska í 3-A, B, C, H og K; 4-E, H  
og I; 5-L. 
 
Ármann Halldórsson, B.A.: 
Enska í 3-C, D og I; 6-A, B, Y og X.  
Heimspeki í 6-val. 
 
Árni Hermannsson, B.A.: 
Latína í 5-L og 6-A. 
Saga í 6-A, B og F. 
Listasaga í 6-val. 
 
Ásdís Rósa Baldursdóttir, B.Ed.: 
Stærðfræði í 3-A og L; 4-E og K. 
 
Ásta Henriksen B.A.: 
Enska í 3-F, H og K; 4-F og K. 
 
Ásta Jenný Sigurðardóttir, kennari: 
Stærðfræði í 3-C og D; 5-S. 

Baldur Sveinsson, B.A.: 
Tölvunotkun í 3-E og L. 
 
Benedikt Ingi Ásgeirsson, B.S.: 
Efnafræði í 5-X og Y; 6-X og Y. 
 
Berta Guðmundsdóttir, B.A.: 
Hagfræði í 3-F, G og H. 
Stjórnun 6-D, E og F. 
 
Bertha S. Sigurðardóttir, M.A.: 
Danska í 4-K. 
Enska í 4-G; 5-A og L; 6-A. 
 
Bjarni Már Gylfason, B.A.: 
Hagfræði í 3-I og L; 4-E og K; 5-S og V; 
6-R og S. Málefni líðandi stundar í 6-val. 
 
Brjánn Guðni Bjarnason, háskólanemi: 
Tölvunotkun í 3-A og J. 
 
Bryndís Íris Stefánsdóttir, B.S.: 
Náttúrufræði í 3-B, C, D og L.  
 
Eiríkur K. Björnsson, M.A.: 
Saga í 4-D, H og I; 5-L, T og X; 6-A og S. 
Stjórnmálafræði í 6 val. 
 
Eygló Eiðsdóttir, M.A.: 
Íslenska í 3-E og L; 4-D, E og F; 5-D. 
 
Friðrik Sigfússon, M.A.: 
Ensku í 5-S, V og X; 6-R og S. 
 
Gerður Harpa Kjartansdóttir, B.A.: 
Enska í 3-B, E og L; 4-J og X; 5-U og Y. 
 
Gísli Björn Heimisson, kerfisfræðingur: 
Forritun 4-K; 5-U og Y.  
Margmiðlun 5-U.  
Stýrikerfi og gagnasöfnun 5-U. 
 
Guðbjörg Tómasdóttir, B.A.: 
Danska í 4-F, Y og X.  
 
Guðlaug Nielsen, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-G; 4-D, G og J; 6-D, F og R. 
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Guðrún Egilson, B.A.: 
Íslenska í 3-J, F og G; 6-E og Y. 
 
Guðrún Inga Sívertsen, háskólanemi: 
Bókfærsla 3-A og J. 
Hagfræði í 3- A og J; 4-D, H og X; 5-E. 
 
Gunnar Skarphéðinsson, B.A.: 
Íslenska í 4-K og X; 5-S, T og X; 6-D og 
F. 
 
Gylfi Hafsteinsson, cand.mag.: 
Íslenska í 3-B, C og I; 5-A.  
 
Hafsteinn Þór Hauksson, stud.jur.: 
Lögfræði í 6-Y. 
 
Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir, kennari: 
Íslenska í 3-J, F og G; 6-E og Y. 
 
Hallur Örn Jónsson, háskólanemi: 
Tölvunotkun í 3-F. 
Saga í 4-F. 
 
Hans Herbertsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-F, H, I og L; 4-K, X og Y. 
 
Hákon Sveinsson, kennari:  
Tölvunotkun í 3-D og K. 
Stærðfræði í 4-K; 5-E og L; 6-D.  
 
Heiðrún Geirsdóttir, B.A.: 
Menningarfræði í 5-A; 6-A og B. 
Saga í 4-E, G, J og K. 
 
Hilda S. Torres Ortiz, B.A.: 
Spænska í 4-K; 5-L; 6-A, B og 6-val. 
 
Hjörtur Hjartarson, háskólanemi: 
Tölvunotkun 3-C.  
Upplýsingafræði 5-D. 
 
Hrafnhildur Guðmundsdóttir B.A.: 
Franska í 3-J og K; 4-I og K; 5-T; 6-A. 
 
Hulda S. Sigtryggsdóttir, cand.mag.: 
Saga í 4-X; 5-D, R og S; 6-D og R. 
 
Inga Dóra Sigurðardóttir, M.S.: 
Stærðfræði í 3-E og K; 4-F og I; 5-D og R. 

Ingi Ólafsson, dr.scient.: 
Stærðfræði í 5-Y.  
 
Ingibjörg S. Helgadóttir, B.Ed.: 
Danska í 3-E, D, F, G, I og J; 4-D og G. 
 
Ingólfur Gíslason, B.S.: 
Stærðfræði í 4-X; 5-A, U og V; 6-F. 
 
Ingveldur Bragadóttir, íþróttakennari: 
Íþróttir í 3-A, F, H og K; 4-E, H, I, J, K og 
X; 5-E, R, S, T, V og X; 6-E, R, S, X og 
Y. 
 
Jón Ingvar Kjaran, B.A.: 
Saga í 4-Y; 5-A, E U, V og Y; 6-E og val. 
 
Jónína Ólafsdóttir, B.A.: 
Enska í 4-E, H og Y; 5-D og R. 
 
Kirsten Friðriksdóttir, B.A.: 
Alþjóðaverkefni í 5-A; 6-A og B.  
Danska í 4-J. 
 
Kristín I. Jónsdóttir, B.A.: 
Tölvunotkun í 4-G, J, X og Y. 
 
Kristín Norland, B.A.: 
Enska í 5-E og T; 6-D, E og F. 
 
Laufey R. Bjarnadóttir, B.A.: 
Enska í 3-A, G og J; 4-D og I. 
Danska í 3-L. 
 
Margrét Auðunsdóttir, B.S.: 
Efnafræði í 5-D, E og R. 
Líffræði í 6-D, F, R, X og Y. 
 
María Gunnarsdóttir, B.A.: 
Sálfræði í 6-val. 
 
Nanna Þ. Lárusdóttir, B.A.: 
Þýska í 4-E og F; 5-E, L, V, X og Y. 
 
Ólafur Árnason, cand.merc.: 
Bókfærsla í 3-C og K. 
Hagfræði í 3-C og K; 5-D; 6-D. 
Fjármál í 5-S og V. 
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Ólafur Víðir Björnsson, cand.mag.: 
Íslenska í 3-I, J og Y; 5 L og Y; 6-B og S. 
 
Ólafur Halldórsson, B.S.: 
Efnafræði í 5-A og L; 
Líffræði í 6-B og S. 
Náttúruvísindi í 3-A og J. 
Erfðafræði í 6-val. 
 
Óli Njáll Ingólfsson, kennari: 
Tölvunotkun í 3-G. 
 
Ólöf Kjaran Knudsen, B.A.: 
Þýska í 3-E; 4-G, H og Y. 
 
Óskar Knudsen, B.S.: 
Náttúruvísindi 3-E, F, G, H, I og K. 
Jarðfræði 4-X og Y. 
 
Ragna Kemp, M.A.: 
Þýska í 3-D og F; 5-R og S; 6-A. 
 
Róbert Jack, B.A.: 
Heimspeki 6-val. 
 
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, B.S.: 
Stærðfræði í 3-B og I; 4-D og J. 
Hagfræði í 4-I og J. 
 
Sigrún Halla Halldórsdóttir, B.A.: 
Franska í 3-H, I og L; 4-H, J og Y; 
5-A E, L, U og Y. 
 
Sigurbergur Sigsteinsson, íþróttakennari: 
Íþróttir í 3-B, C, D, E, G, I, J og L; 5-A, D, 
L, U og Y. 
 
Sigurður E. Hlíðar, B.S.: 
Efnafræði í 5-S, T, U og V. 
Líffræði í 6-A, E og Y. 
 
Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur: 
Upplýsingafræði í 5-E. 
 
Soffía Magnúsdóttir, B.A.: 
Íslenska í 3-D og H; 6-R og X. 
 
Sólveig Friðriksdóttir, kennari: 
Tölvunotkun í 4-D, F, H og K. 
Upplýsingafræði í 5-A. 

 
Steinunn Þorsteinsdóttir, B. S.: 
Stærðfræði í 3-F og G; 4-G, H og Y. 
 
Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræðikennari: 
Stærðfræði í 3-J; 5-X; 6-S og X. 
 
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, stud.jur.: 
Lögfræði í 6-Y. 
 
Tómas Bergsson, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 4-E, F, H og I; 6-E og S. 
Hagfræði í 4-F, G og Y; 6-A og B. 
Tölvubókhald í 4-K, X og Y.  
 
Tómas Örn Sölvason, cand.oecon.: 
Bókfærsla í 3-B; 4-E, G, H, I og J. 
Fjármál 5-R og T.  
Hagfræði í 3-B; 5-R og T. 
Tölvubókhald í 4-K, X og Y. 
 
Valdimar Hergeirsson, cand.oecon.: 
Hagfræði í 6-F. 
 
Viðar Símonarson, íþróttakennari: 
Íþróttir í 3-A, F, H og K; 4-D, E, F, G, H, 
I, J, K, X og Y; 5-E, R, S, T, V og X; 6-A, 
B, D, E, F, R, S, X og Y. 
 
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 3-G og H; 5-A, D og U; 6-B. 
 
Þorkell H. Diego, B.A.: 
Íslenska í 3-A og K; 5-U og V. 
Tölvunotkun í 4- E og I. 
 
Þórey Aðalsteinsdóttir, cand.jur.: 
Lögfræði í 6-A og B. 
 
Þórður Möller, B.S.: 
Stærðfræði í 3-H; 5-T; 6-E, R og Y. 
 
Þuríður Jónsdóttir, cand.jur.: 
Lögfræði í 6-A, D, E, F, R, S og X.



  11 

Starfslið 
Axel V. Gunnlaugsson, fjarnámsstjóri 
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, móttaka 
Klara Hjálmtýsdóttir, námsráðgjafi 

Kristinn Frímann Kristinsson, húsvörður 
Lilja Benediktsdóttir, starfsm. í eldhúsi 
Margrét Geirsdóttir, bókasafnsfræðingur 
Sesselja Friðriksdóttir, matráðskona 
Steinunn Stefánsdóttir, MLS bókasafnsfr. 
Svanhvít Þórarinsdóttir, móttaka/ritari 
Þorbjörg Guðbrandsdóttir, ræstitæknir 
Sveinn Magnússon, læknir 
Þórður Hauksson, kerfisfræðingur 
Þórhalla Gunnarsdóttir, námsráðgjafi 

Tímafjöldi veturinn 2003–2004 
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 VÍ 2003 
Virðulegu kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar skólasetningar, þegar Verzlunarskóli 
Íslands verður settur í 99. sinn. Sérstaklega býð ég nýnema velkomna og óska þeim til 
hamingju með að hafa lokið grunnskólanum farsællega. Eldri nemendum þakka ég 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 árang-
ur skólans er að sjálfsögðu árangur ykkar, nemenda. Forysta er vissulega fyrirhafnarsöm og 
hún mun kosta efribekkinga vinnu og færa þeim verðmæta reynslu en leysir hins vegar engan 
undan námsskyldum sínum. Það hefur verið gaman að fylgjast með sjöttubekkingum koma 
og setja fyrirtæki sín í gang. Hér hefur bóksala þeirra verið opnuð og verður opin til kl. 10 í 
kvöld og yfir helgina eins og auglýst er. Enn er ekki of seint að koma gömlum bókum í verð-
mæti, ef einhver á það eftir. Ekki bíða, þar til þið verðið peningalaus, með að skipta út notuð-
um bókum því þá verður það of seint. Skólastjóri hvetur nemendur til að ljúka bókakaupum 
sínum snemma, því nóg verður samt við að fást, þótt því sé lokið. 
 
 Fjöldi nemenda 2003 Piltar Stúlkur  Samtals 
 3. bekkur  129 208  337 
 4. bekkur  120 157  277 
 5. bekkur  116 129  245 
 6. bekkur  96 129  225 
 Alls   461 623  1084 
 
Innritun í skólann og gerð stundaskrár er lokið. Aðsókn að skólanum hefur verið góð.  
1084 nemendur eru nú skráðir til náms í 42 bekkjum og er það mesti fjöldi sem verið hefur 
hér, hvort heldur litið er til nemenda eða bekkja. Nú eru skráðir 336 nýnemar í 12 bekki og 
fjölgar nemendum 3. bekkjar því um 28. Fyrirhugað er að innrita þennan nemendafjölda 
næstu ár þannig að skólinn á eftir að vaxa talsvert enn. Miklar framkvæmdir hafa verið í 
gangi hér í skólahúsinu í sumar, en því miður skortir nokkuð á að verk sé svo vel á veg komið 
sem vera á. Vinnu við viðbyggingu átti að ljúka 1. ágúst en eins og við blasir er svo ekki. Enn 
er eftir frágangur lóðar og hússins að utan ásamt innréttingu beggja salanna á 1. hæð. Efri 
hæðirnar eru hins vegar að mestu búnar og við höfum fengið 20 skólastofur til afnota þannig 
að allir bekkir fá nú heimastofu. Þegar ég segi til afnota er rétt að taka fram að á því er ein 
undantekning. Þegar bekk er skipt upp, t.d. af því að sumir eru í frönsku og aðrir í þýsku þá 
fer annar hvor hópurinn í aðra heimastofu. Vonandi veldur það ekki vandræðum. Gera má ráð 
fyrir að viðbyggingin ásamt öllu sem henni tilheyrir verði að fullu tilbúin í september. Still-
ansar eru sagðir geta horfið á mánudag þannig að skólastjóri telur nokkuð víst að það gerist í 
raun og veru ekki síðar en í næstu viku. Nýju kennslustofurnar eru bjartar og skemmtilegar og 
vonandi líkar nemendum vel að vinna þar. Til þess er ætlast að nemendur gangi vel um og 
gæti þess að ekkert rusl sé sýnilegt í stofunum. Nú verður ekki hægt að kenna flökkubekkjum 
um illa umgengni því það verða engir flökkubekkir. 
Stækkun bókasafns hefur miðað hægt enda hófust þær framkvæmdir miklu seinna en vera 
átti. Lokið er uppsetningu mikilla stálbita utan á bókasafn og 4 burðarsúlur hafa verið reistar 
og ná þær frá lofti 3. hæðar niður í gegnum húsið alveg niður á klöpp. Þessi gjörningur sést 
vel á marmaranum. Hringstigi hefur verið fjarlægður úr bókasafni. Eftir er að rífa þakið af 
miðrýminu, reisa nýtt þak og innrétta það rými sem þar skapast. Verið er að endurskipuleggja 
þann verkþátt, sem vandasamt verður að vinna, án þess að valda truflun á skólastarfinu. 
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Þýsk–íslenska hefur verið innréttuð sem vinnustofa kennara og verður nýtt þannig í fram-
tíðinni. Kennslustofur sem næst lágu stigagangi hafa verið teknar undir tengigang út í við-
bygginguna auk þess sem þar hefur verið útbúið fundarherbergi og aðstaða fyrir fjarnám og 
námskeiðahald. Verið er að gera fyrstu netnámskeiðin sem þaðan verða send út og þar verður 
stúdíóaðstaða til slíkrar námsefnisgerðar. Hellirinn hefur verið tekinn undir verklega eðlis-
fræði og stefnt er að því að koma þar upp fullkomnustu aðstöðu á landinu til kennslu í eðlis-
fræði. Vinnuaðstaða sem var í Hellinum er nú í kennslustofu næst bókasafninu en fer inn í hið 
nýja bókasafn þegar það verður tilbúið. Ýmsar fleiri breytingar hafa verið gerðar til bráða-
birgða á meðan beðið er eftir hinu nýja húsnæði bókasafnsins sem ekki er ástæða til að gera 
frekar grein fyrir. Öllum krítartöflum hefur verið skipt út fyrir tússtöflur og elstu kennara-
borðunum þannig að innrétting stofa í gamla skólahúsinu hefur verið samræmd því útliti sem 
er í viðbyggingunni. Mikill fjöldi tölva hefur verið endurnýjaður, þannig að tækjakostur 
skólans er í góðu standi og Blái salurinn hefur fengið andlitslyftingu með nýjum og fleiri 
stólum. Hér eru nú 232 fastir stólar ásamt stækkuðum borðum. 
Talsverð breyting verður nú á kennaraliði skólans eins og jafnan í upphafi skólaárs. 
Ninna B. Sigurðardóttir hefur hætt leikfimikennslu og Arna K. Steinsen hefur verið ráðin í 
hennar stað. Steinþór Steingrímsson lætur af kennslu í íslensku og tveir nýir íslenskukennarar 
hafa verið ráðnir þau Gylfi Hafsteinsson og Eygló Eiðsdóttir. Guðmundur Kristjánsson kennir 
ekki tölvunotkun í vetur en Agnar Tómas Möller kemur í hans stað. Marion Wiechert hættir 
þýskukennslu og Margrét Þórdórsdóttir hætti stærðfræðikennslu um síðustu áramót. Ásta 
Jenný Sigurðardóttir, sem útskrifaðist héðan vorið 2000, hefur verið ráðin til að kenna stærð-
fræði. Þá hafa einnig verið ráðin til starfa þau Ingibjörg S. Helgadóttir dönskukennari, Óskar 
Knudsen sem kennir jarðfræði og náttúruvísindi, Róbert Jack, gamall nemandi héðan, sem 
kennir heimspeki og Þórey Aðalsteinsdóttir lögfræðikennari. Jóhanna Björnsdóttir og María 
Jóhanna Lárusdóttir fara í leyfi í vetur en Sólveig Friðriksdóttir og Ingólfur Gíslason koma 
aftur til starfa. Kristín Huld Gunnlaugsdóttir námsráðgjafi verður í barnseignaleyfi næsta 
vetur og mun Þórhalla Gunnarsdóttir leysa hana af. 
Um leið og ég færi fráfarandi kennurum þakkir skólans fyrir sín miklu og góðu störf á liðnum 
árum býð ég nýja kennara velkomna til starfa og bið nemendur um að taka vel á móti þeim. 
Ég bið nemendur um að taka á móti nýjum kennurum með þeim hætti sem þeir vilja láta taka 
á móti sér þegar þeir koma á nýjan vinnustað og sýna þeim þá virðingu sem kennurum ber. 

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 undirbúnin og 
ættuð öll að geta náð 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 óhjákvæmilegt 
þeim sem vilja ná góðum árangri. Fallið ekki í þá gryfju að halda að hægt sé að komast 
fyrirhafnarlítið í gegnum skólann. Fylgist vel með í tímum og sinnið heimanáminu vel. Þið 
þurfið að lesa af miklu kappi fyrstu mánuðina. Tíminn fram í desember er fljótur að líða og 
þá koma fyrstu alvöruprófin. Það er fyrst þegar þið fáið einkunnir úr þeim prófum sem þið 
vitið hvar þið standið.  

Kæru nýnemar. 
Setjið ykkur strax það markmið að ná góðum prófum í desember því þá verður eftirleikurinn 
svo miklu auðveldari. Líkt og liðna vetur verða eftirlitsmyndavélar í tölvustofum og á göng-
um. En þótt öryggi hafi aukist verulega við það þurfa nemendur að búa við þá óþægilegu og 
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leiðinlegu staðreynd að hlutir sem skildir eru eftir umhirðulausir hverfa gjarnan. Skólinn bæt-
ir ekki tjón nemenda vegna þjófnaðar en þeir geta fengið læsta skápa til afnota. Nemendur eru 
beðnir um að láta ekki fartölvur liggja á glámbekk og alls ekki geyma þær í skólanum yfir 
nótt. Eina örugga geymslan eru skáparnir og ættu allir sem eiga fartölvu eða aðra dýra hluti 
að fá sér skáp. Við munum læsa skólahúsinu kl. 4 og einungis hleypa fólki inn og út um stiga-
húsið næst leikfimihúsinu eftir kl. 4. Ég bið nemendur um að muna að þessi gæsla er fyrir þá 
og hún kemur því aðeins að fullu gagni að nemendur 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 þjófnaði á eigum nemenda. Bifreiðastæðum 
fjölgar ekki þótt skólinn stækki. Margir nemendur munu því þurfa að leggja í stæði Kringl-
unnar. Þar eru góð stæði sem nemendur eiga rétt á að nota. Ég bendi nemendum sérstaklega á 
að það er miklu fljótlegra að fara beint á Kringlustæðin en leita að lausu stæði við skólahúsið 
þegar kennsla er að hefjast á morgnana. Við skulum leggja áherslu á að sýna nágrönnum 
okkar kurteisi og tillitssemi. Ekki leggja í þeirra stæði og alls ekki dreifa rusli eða sígarettu-
stubbum á lóðir þeirra og þá að sjálfsögðu ekki heldur okkar eigin lóð enda eru reykingar 
bannaðar þar. Sennilega eru allir nemendur hættir að reykja, ef ekki, ættu þeir að gera það nú. 
Sú breyting er nú gerð að skólinn hefst kl. 8:15 á morgnana. Það er gert í þeirri von að um-
ferð verði greiðari á þeim tíma á helstu umferðargötum sem liggja að skólanum. Þegar 1. 
kennslustund hefst eiga nemendur að vera sestir við borð sitt. 

Kæru nemendur! 
Þið megið ekki halda að kröfur skólans einskorðist við nám og námsárangur. Nei, því fer 
fjarri. Enda þótt góður námsárangur sé skólans krafa til allra nemenda, þá gerum við hér 
miklu víðtækari kröfur. Sönn menntun er ekki síst fólgin í því að læra að þekkja sjálfan sig, 
umhverfi sitt og fólkið í kringum sig. Til þess er ætlast að þið séuð virk, ekki aðeins í náminu 
heldur í skólalífinu og þjóðlífinu öllu. Til þess að þekkja þjóðfélagið er nauðsynlegt að 
fylgjast vel með fréttum, bæði innlendum og erlendum, af stjórnmálabaráttunni, úr atvinnu-
lífinu 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 3. 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 skól-
anum er reynt að hafa opna eftir þörfum. Til þess að það sé hægt þurfa nemendur að leggja 
sitt af mörkum við eftirlit með umferð og umgengni svo sem verið hefur. Skólagjöld hafa 
verið ákveðin óbreytt kr. 56.500- fyrir veturinn og eiga þau að vera greidd. 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.  
Mikilvægt er að nemendur kynni sér allar skólareglur vel. Auðvelt er að finna þær á netinu og 
umsjónarkennarar veita upplýsingar eftir því sem þörf er á. Til þess að komast inn á skóla-
netið 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. Um-
sjónarkennarar munu leysa úr vandamálum þessu tengdu ef einhver koma upp. Við, sem 
störfum hjá Verzlunarskóla Íslands, lítum á það sem hlutverk okkar að láta ykkur nemendum 
í té alla þá aðstoð og aðstöðu til náms sem í okkar valdi stendur. Við gerum hins vegar ekki 
hið ómögulega frekar en aðrir og það er ómögulegt að kenna þeim sem ekki læra sjálfir. 
Kennsla hefst á morgun skv. stundaskrá. 
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Ágætu nemendur! 
Að stunda nám við Verzlunarskóla Íslands er eins og að hefja hvalveiðar. Bráðin sem þið 
sækist eftir að veiða er stór og vinsæl og ákvörðun ykkar kann að valda öðrum vonbrigðum 
enda þótt öllum sem hér eru inni líði betur eftir að hún hefur verið tekin. Hvalveiðiskipin 
liggja tilbúin í höfn aðeins á eftir gangsetja vélarnar og taka ákvörðun um hvort frétta-
mönnum verði leyft að taka mynd þegar skutlinum verður skotið í fyrsta sinn. Vonandi er 
ykkur öllum ljóst að við hér í Verzlunarskólanum stundum einungis vísindaveiðar og aðeins 
með sprengiskutlum af fullkomnustu gerð. Hvalveiðimenn verða að æfa sig á byssurnar til 
þess að geta hitt í mark og náð fullum kvóta. Ykkar kvóti liggur ljós fyrir og þeir sem ekki 
mæta til æfinga þegar kallið kemur geta ekki vænst mikils árangurs þegar sjálf veiðin hefst. 
Margir munu vilja fylgjast með ykkur og þið munuð vilja geta komið afrekum ykkar og 
fyrirætlunum í fréttirnar. Kynning, réttlæting og ímyndarsköpun er snar þáttur í framkvæmd 
þeirra verkefna sem heimurinn lætur sig einhverju varða. Fréttaflutningur af því sem aflaga 
fer getur vissulega verið hvimleiður og þreytandi en ekki er endilega víst að heppilegt sé að 
stíma um úfinn sjó þar til allt áhugasamt fréttafólk er orðið svo sjóveikt að það gefst upp á 
úthaldinu. 

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 vegar. Blái salurinn, þ.e. sá salur þar sem við 
erum nú, er hátíðarsalur skólans. Hingað inn má aldrei fara með gosdrykki eða matvæli. 

Efribekkingar! 
Þið eigið að fara í ykkar heimastofur. Þær eru læstar en verða opnaðar þegar umsjónarkennari 
kemur til að taka manntal eftir fáeinar mínútur. Ef þar eru engir stólar bið ég ykkur um að 
sækja þá hingað á Marmarann.  
Kennarar ganga í stofur og heilsa upp á ykkur að loknu manntali. Því verki á að vera lokið 
fljótlega eftir kl.12. Heimastofulistar og bekkjarlistar hafa verið festir upp á töflur hér í 
kringum Marmarann. 

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 festa skutulinn í framtíð ykkar í þágu vísinda og 
ykkar sjálfra. 
Verzlunarskóli Íslands er settur. 
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Námsefni og kennsla 
Alþjóðafræði 

Markmið: 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. 

V. bekkur, alþjóðadeild:  
Námslýsing: 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 Schengen-
samstarfið. 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. 

VI. bekkur, alþjóðadeild: 
Námslýsing: 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: III. bekkur: 1. og 2. stig 
IV. bekkur: 3. og 4. stig 
VI. bekkur: 5. stig 
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Danska 
III. bekkur: 
Kennslugögn: Dansk er mange ting, kennslubók í dönsku eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og 
Kirsten Friðriksdóttur, með tilheyrandi geisladiski. 
Ungdom og galskab, smásagnasafn. Lesnar voru 4 sögur. 
Málfræði: Sådan siger man, upprifjun eftir þörfum. 
Dernede i Danmark, námsefni með myndbandi eftir íslenska framhaldsskólakennara. Sýndir 
voru 2 þættir sem tengjast námsefni vetrarins og verkefni unnin. 
Hraðlesin var skáldsagan Et helvedes hus eftir Lars Kjædegaard og einnig önnur að eigin vali. 
Sýnd var kvikmyndin Blinkende lygter eða Den eneste ene. Enn fremur voru lesnar ýmsar 
greinar úr blöðum og á Netinu um athyglisverð málefni líðandi stundar. 

IV. bekkur: 
Kennslugögn: Top-10, kennslubók í dönsku eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten 
Friðriksdóttur með tilheyrandi geisladiski. 
Ungdom og galskab, smásagnasafn. Lesnar voru 4 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. 
Sýndir voru 3 þættir, m.a. um H.C. Andersen og unnið með ævintýri. 
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 var sýnd kvikmyndin Mifunes sidste sang eða Bænken. 

Eðlisfræði 
V. bekkur, stærðfræðideild: 
Hreyfilýsing í einni vídd, lögmál Newtons, vinna, orka og afl.  
Þrýstingur, vökvar og flæði. 
Varmi, hiti, fasaskipti, varmaflutningur 
Rafmagn. Rafhleðsla, lögmál Coulombs, rafsvið og spenna, straumur, viðnám, lögmál 
Ohms, einfaldar straumrásir, lögmál Kirchhoffs og fjölmöskva rásir. Eðlisviðnám, 
orkuflutningur og orkutap. 
Bylgjufræði, endurkast og brot, samliðun, staðbylgjur, hljóð og hljóðfæri, skystyrkur, 
Dopplerhrif. Linsur og ljósgeislafræði, samsett linsukerfi. Gerð var útitilraun með samliðun 
hljóðbylgna á Geirsnefi með góðum árangri. 
Kennslugögn. University Physics eftir Harris Benson, ásamt samtíning kennara. 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 
Skriðþungi  og varðveisla hans, árekstrar í tveimur víddum, fjaðrandi og ófjaðrandi 
árekstrar. 
Hringhreyfing, miðsóknarkraftur, hornhraði. 
Þyngdarlögmál Newtons, stöðuorka í þyngdarsviði, lausnarhraði, brautarhreyfing og 
Hohmann-brautir 
Vægi og hverfitregða, snúningur stjarfhluta, snúningsorka, regla Steiners, hverfitregða, 
hverfiþungi og varðveisla hans. 
Segulsvið, Lorentzkraftur, segulsvið um vír og lögmál Biot-Savart, span. 
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Takmarkaða afstæðiskenningin. Lorentzummyndanir; tími, lengd og massi hluta á 
afstæðilegum hraða, orka og skriðþungi í afstæðiskenningunni. 
Geislavirkni, helmingunartími, kjarnaummyndanir. 
Frumatriði skammtafræði, Bohr-líkanið, ljósraflos, regla de Broglie, óvissulögmálið. 
Bylgjujöfnur og smug. 
Kennslugögn. University Physics eftir Harris Benson, ásamt samtíningi frá kennara. 

Efnafræði 
V. bekkur, stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði sem þátt í heimsmynd nútímans 
og veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
Námslýsing: Saga efnafræðinnar og atómkenningin. Þróun hugmynda um atómið, gerð atóma, 
lotukerfið, atómmassi, mól og mólmassi. Efnatengi: gildisrafeindir og áttureglan, 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. 

VI. 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. 

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 
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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: 
III. 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. 

IV. 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. 

V. bekkur, alþjóða-, hagfræði-, upplýsinga- og viðskiptadeild: 
Lannon M., Tullis, G. and Trappe, T. (1998) New 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. 

V. 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. 

VI. 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. 
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Áskrift að tímaritinu Newsweek. 

VI. 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. 

VI. 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. 

VI. 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. 

Erfðafræði 
VI. bekkur, val:  
Markmið: Að nemendur öðlist skilning á erfðum lífvera, hafi þekkingu á sögu 
erfðafræðinnar og undirstöðuatriðum sameindaerfðafræði, og þekki til erfðatækni og 
hagnýtingar erfðafræði, t.d. í iðnaði og landbúnaði.  
Námslýsing: Hvað eru gen og hvað stendur í þeim? Hvað eru litningar, DNA, erfðatækni, 
erfðabreyttar lífverur og klónun? Hvernig fjölga lífverur sér, hvernig verða ný einkenni til, er 
hægt að flytja erfðaefni á milli lífvera og hvernig erfast einkenni á milli kynslóða? Þetta 
verður til umfjöllunar og margt fleira sem tengist genunum okkar og annarra lífvera. Einnig 
verður rætt um ýmis álitamál og umdeildar hugmyndir, t.d. memin og genin sjálfselsku.  

Fjármál 
V. bekkur, hagfræðideild: 
Markmið: Að nemendur geti orðið virkir þátttakendur á verðbréfamarkaði í þeim skilningi 
að þeir geti meðtekið og skilið þær upplýsingar sem fram koma á markaðnum og dregið 
ályktanir út frá eigin athugunum. Þeir eiga að vera færir um að geta fundið og nýtt sér 
fjármálaupplýsingar af Netinu. Enn fremur að skilja hvað fjárfestingarreikningar ganga út á 
og að geta reiknað arðsemi einfaldra fjárfestinga. 
Námslýsing: Tímagildi peninga. Fjárfestingarútreikningar og ávöxtunarkrafa. Núvirðis- og 
afkastavaxtaaðferðir. Mismunandi tegundir skuldabréfa og uppbygging íslenska skuldabréfa-
markaðarins. Hlutabréf, verðbréfaþing og vísitölur. Kennitölur. Ávöxtun og áhætta skulda- og 
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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 
IV. 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. 

V. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Forritun í Java, þar sem nemendur kynnast helstu skipunum forritunarmála eins 
og skilyrðissetningum, lykkjum og að skilgreina og nota föll. Einnig er farið í hvað er breyta, 
hvernig gildistaka fer fram, forgangur virkja og strengjavinnsla. 

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

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

Franska 
Markmið: 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 skyndipróf tekin á árinu auk minni verkefna og skilaverkefna.  
Kenndar eru fjórar stundir á viku nema í V. bekk, hagfræðideild, fimm stundir. 

III. bekkur: 
Kennslugögn: 8 kaflar í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M. Kaneman-Pougatch, 
S. Trevisi og M.B. de Giura, D. Jennepin. 

IV. bekkur, allar deildir: 
Kennslugögn: Kaflar 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. 

V. bekkur allar deildir nema hagfræðideildin: 
Kennslugögn: Lesnir voru 8 fyrstu kaflarnir í Café Crème 2 eftir M.Kaneman-Pougatch, S. 
Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Á haustönn voru lesnar 4 smásögur úr bókinni Les 
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vacances de petit Nicolas eftir Goscinny og Sempé og á vorönn voru lesin 5 ævintýri úr 
bókinni Les Contes de Perrault eftir Charles Perrault. 

V. bekkur, hagfræðideild: 
Kennslugögn: Sama efni og í hinum deildum V. bekkjar auk einnar smásögu til viðbótar úr 
bókinni Les vacances de petit Nicolas eftir Goscinny og Sempé og tvær smásögur í ljósriti frá 
kennara.  

VI. bekkur, alþjóða-og máladeild: 
Kennslugögn: Lesnar voru smásögurnar La Parure eftir Guy de Maupassant, La Voisine, La 
Sorcière de la rue Mouffetard og Le gentil petit diable eftir Pierre Gripari. Einnig voru lesin 5 
ævintýri úr bókinni Les Contes de Perrault eftir Charles Perrault. Síðan var lesin skáldsagan, 
Cyrano de Bergerac eftir Edmond Rostand. Á vorönn unnu nemendur einnig nokkuð stórt 
netverkefni. Farið var í nokkur ný atriði í málfræði, t.d. tilvísunarfornöfn, þol-
mynd,viðtengingarhátt o.fl. og unnið með bókina Café Crème 2. 

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

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. 

IV. bekkur: 
Þjóðhagfræði (ÞJÓ 103) 
Markmið: Að 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 skrif-
lega. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur venjist því að beita upplýsingatækni við upp-
lýsingaöflun 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. Nem-
endur 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). 
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V. bekkur, hagfræði- og viðskiptadeildir: 
Hagfræðideild. 
Rekstrarhagfræði - hagfræði I (REK 205) 
Markmið: 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. Kenndir eru fimm tímar á viku. 
Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Fjallað er um hagkvæmasta 
val framleiðsluþátta. Fyrirtækið, réttarform, skipulag og markmið. Framleiðsla, framleiðslu-
föll og lögmálið um minnkandi afrakstur. Kostnaðarfræði, ólíkar gerðir kostnaðar og lág-
mörkun 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 skulda-
bréfa. 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 rekstrar-
hagfræðinni 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.  

VI. bekkur, hagfræðideild: 
Þjóðhagfræði (ÞJÓ 204) 
Markmið: Að nemendur: 
1. Öðlist dýpri skilning á grundvallarhugtökum og kenningum þjóðhagfræðinnar. 
2. Læri að nota stærðfræði eftir atvikum, línurit, tölfræði og annað efni sem tengist 

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. 
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6. Geti tjáð sig munnlega og skriflega um ástand efnahagsmála og mótað sjálfstæðar 
skoðanir sem, m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er í náminu. 

Námslýsing: Grundvallaratriði hagfræðinnar, atferli einstaklinga í hagkerfinu, samskipti 
fólks og viðskipti þeirra á milli. Hlutfallslegir og algerir yfirburðir. Markaðsöflin framboð og 
eftirspurn, teygni. Opinber markaðsíhlutun með framleiðslustyrkjum og sköttum, velferðar-
tap. Skipting skattbyrði og framleiðslustyrkja. Áhrif afskipta hins opinbera á alþjóðleg við-
skipti. Þjóðhagsreikningar – mæling á afkomu þjóðarinnar. Þjóðarframleiðsla og hagvöxtur. 
Sparnaður, fjárfestingar og fjármálakerfið. Atvinnuleysi: náttúrulegt atvinnuleysi. Peningar: 
skilgreining peninga, hlutverk Seðlabankans og framboð peninga. Verðbólga: orsakir og 
afleiðingar, vöxtur peningamagns. Hagfræði opinna hagkerfa. Skammtímasveiflur í hag-
kerfinu. 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. 

Heimspeki 
VI. bekkur, val: 
Markmið: Að 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 
III. bekkur: 
Málgleði, íslensk málfræði og verkefnahefti eftir íslenskukennara skólans. 
Réttritun handa framhaldsskólum eftir Ragnheiði Briem. 
Spegill, spegill... Jóhanna Sveinsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir völdu efnið. 
Talað mál eftir Margréti Pálsdóttur. Markviss framsögn við ýmis tækifæri. 
Hagnýt skrif eða Handbók um ritun og frágang eftir Gísla Skúlason. Margs konar 
ritunarverkefni unnin samkvæmt ferliritun. 
Valkostur af lista. 

IV. 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. 

V. 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. 
Sjálfstætt fólk eftir Halldór Kiljan Laxness. 
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Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason. 
Heimaritgerðir og ýmis ritunarverkefni önnur. 

VI. bekkur: 
Edda Snorra Sturlusonar. Gunnar Skarphéðinsson bjó til prentunar. 
Málsaga fyrir framhaldsskóla eftir Ívar Björnsson. 
Eddukvæði, Ólafur Briem gaf út. 
Frásagnarlist fyrri alda eftir Heimi Pálsson. 
Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550-1918 eftir Viðar Hreinsson. 
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur. 
Nútímaskáldsögur eftir ýmsa höfunda valdar og kynntar. 
Hefðbundnar heimildaritgerðir og ýmis önnur ritunarverkefni. 

Jarðfræði 
IV. bekkur, stærðfræðideild: 
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 móta hana. 
Námslýsing: Fjallað 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. Rætt um jökulrof, ár-
rof, og vindrof. Farið var í skoðunarferð í Jökulsárlón og á Skeiðarársand. 
Kennslugögn: Jarðfræði,myndun og mótun lands eftir Þorleif Einarsson. Útg. Mál og 
menning.  

Latína 
V. bekkur, máladeild: 
Námslýsing: Aðaláhersla var lögð á undirstöðuatriði latneskrar málfræði, s.s. sagnbeygingu, 
nafnorð, lýsingarorð o.fl. Lesnir léttir kaflar í samfelldu máli. Fjallað rækilega um tengsl 
latínu við nýju málin. Kenndar voru þrjár stundir í viku. Vorpróf var skriflegt. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson: Kennslubók í latínu I, ásamt orðasafni. 
VI. bekkur, máladeild: 
Námslýsing: Lokið yfirferð í málfræði. Áhersla lögð á orðaforða, orðmyndun, hugtakaheiti 
og tengsl latínu við nýju málin. Farið í latneska orðstofna og lesnir valdir kaflar úr enskri bók 
um uppruna orða í ensku og frönsku. Einnig farið í orðstofna í grísku og áhrif þeirra í 
Evrópumálunum. Heimastílar og skriflegar æfingar reglulega. Kenndar voru þrjár stundir í 
viku. Stúdentspróf var skriflegt og munnlegt. 
Kennslugögn: Sömu bækur og getið var um með námsefni V. bekkjar. Árni Hermannsson: 
Latneskir málshættir og grískir orðstofnar og uppruni enskra og franskra orða. 

Íþróttir 
Allar bekkjadeildir: 
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. 
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Listasaga 
VI. bekkur, val: 
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.  

Líffræði 115 
VI. bekkur, stærðfræðideild: 
Markmið: Að kynna undirstöðuatriði líffræðinnar sem þátt í heimsmynd nútímafólks, gera 
nemendur hæfari til að átta sig á ýmsum málum sem eru til umfjöllunar í samfélaginu og 
veita grunnþekkingu fyrir frekara nám á háskólastigi. 
Námslýsing: Almenn einkenni, flokkun og nafngiftir lífvera. Vísindaleg aðferð. Lífræn 
efnasambönd, lífefnafræði og efnaskipti. Fruman; frumulíffæri og flutningur um lífrænar 
himnur. Lífeðlisfræði plantna. Lífeðlisfræði spendýra (megináhersla á manninn): melting, 
lifur, blóðrásarkerfi 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 erfðatækni. Þróun; breytileiki, stökkbreytingar, þróunarkenningin, vísbendingar um þróun, 
þróunarsagan, þróun mannsins. Veirur, bakteríur, fornbakteríur, sveppir og hryggdýr. Almenn 
vistfræði, framvinda, mengun, samspil manns og náttúru, sjálfbær þróun. Vistkerfi á Íslandi, 
íslenskir dýrastofnar. 
Kennslugögn: Inquiry into Life eftir Sylvia Mader. Verklegar æfingar og önnur gögn á 
skólaneti. 

Lögfræði 
VI. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði-, viðskipta- og stærðfræðideild: 
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 
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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. Sifja- og 
erfðarétti eru gerð góð skil. Þar er farið yfir mun á hjúpskap og óvígðri sambúð, tæpt á 
barnarétti og farið yfir helstu reglur um erfðir, s.s. um skyldu- og bréferfðir, rétt til setu í 
óskiptu búi o.s.frv.  
Kennslugögn: Lögfræði og lífsleikni fyrir framhaldsskóla eftir Þuríði Jónsdóttur. Fyrir þá 
sem eru í alþjóðalögfræði er lesheftið Alþjóðalögfræði eftir Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörns-
dóttur og Þuríði Jónsdóttur. 

Málefni líðandi stundar 
VI. bekkur, val:  
Markmið: Að nemendur fái tækifæri til að taka þátt í að móta viðfangsefni náms-
ins/námskeiðsins. Að nemendur tengi saman ólíkar námsgreinar og (þekkingarsvið), geti 
unnið sjálfstætt og saman í hóp. Að nemendur beri ábyrgð á sinni vinnu og nýti sér 
upplýsingatækni meðal annars. 
Kennslugögn: Engin eiginleg kennslugögn eru notuð en kennarar aðstoða nemendur við 
efnis- og gagnaöflun í tengslum við einstök verkefni. 

Markaðsfræði 
V. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur læri undirstöðuatriði við stjórnun og skipulagningu markaðsað-
gerða. 
Námslýsing: Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og 
fjallað um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. 
Sérstaklega er farið í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, afstöðu fyrirtækja til 
markaðarins, rekstrar – og samkeppnisumhverfi, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, 
vöruþróun, 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 
framkvæmd könnunarinnar. 
Lokaverkefni á Alþjóðabraut er markaðsgreining á erlendum markaði og gerð markaðs-
áætlunar. Nemendur þurfa sjálfir að finna samstarfsfyrirtæki og ákveða í samstarfi við það þá 
vöru sem kanna á markað fyrir. 
Nemendur vinna verkefnin undir handleiðslu kennara en bera að öðru leyti ábyrgð á fram-
vindu þeirra gagnvart samstarfsfyrirtækjum. Verkefnum er skilað til kennara og samstarfs-
fyrirtækja í skýrsluformi í lok annarinnar auk þess skulu þau flutt í formi fyrirlestrar. 
Kennslan fer að hluta til fram í fyrirlestraformi og að hluta til í tölvustofu þar sem verkleg 
kennsla og æfingatímar fara fram. Gert verður ráð fyrir að nemendur vinni hluta af verkefna-
vinnunni í gegnum Internetið og netkerfi skólans. 
Kennslugögn: Sigur í samkeppni eftir Boga Þór Siguroddsson. Ítarefni frá kennara. 
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Menningarfræði 
V. 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. 
Saga heimspekinnar eftir Bryan Magee.  

VI. bekkur, alþjóðadeild: 
Áfangamarkmið: Að nemendur: 
- öðlist aukinn skilning á fjölbreytileika ólíkra samfélaga 
- geti gert 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 
- 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 
verkefnavinnu, m.a. þar sem nemendur vinna saman. Á haustmisseri verða eftirtaldir efnis-
þættir 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. Á vormisseri 
Bandaríkin og Rómanska-Ameríka. Stutt yfirlit. Miðausturlönd: Lönd og þjóðir. Valin 
viðfangsefni tekin til umfjöllunar. Tengsl trúarbragða og stjórnmála í menningu þjóða 
sérstaklega tekin fyrir.  
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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. 
Trúarbrögð heimsins. Ritstjóri Michael D. Coogar. 

Náttúrufræði 103 
VI. 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 
samfélaginu. 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, 
bakteríur, frumverur, skordýr, hryggdýr og fræplöntur. Lífverur og umhverfi þeirra: Fæðu-
tengsl, 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 
Auðunsdóttur og Ólaf Halldórsson.  

Náttúrufræði 113 
III. 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. 

Náttúrufræði 123 
V. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að kynna nemendum undirstöðuatriði efnafræði og eðlisfræði sem þátt í 
heimsmynd nútímans. 
Námslýsing: Saga vísinda. 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 hálfsmánaðarlega í verklegar æfingar. 
Kennslugögn: Efni og orka eftir Benedikt I. Ásgeirsson, Ingu Dóru Sigurðardóttur, Inga 
Ólafsson og Ólaf Halldórsson. Verklegar æfingar og viðbótarefni á skólaneti. 



  30 

Rekstur fyrirtækja II 
VI. bekkur, viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur fái betri yfirsýn og skilning á fyrirtækjarekstri með notkun 
tölvukeyrðs hermilíkans. 
Námslýsing: Fyrir áramót er farið yfir gerð söluáætlunar, framleiðsluáætlunar, 
rekstrarreiknings, sjóðsstreymis og efnahagsreiknings. Eftir áramót vinna nemendur svo í 
hópum þar sem þeir reka tölvukeyrð fyrirtæki. Þar þurfa nemendur að meta markaðshorfur, 
taka rekstrarákvarðanir og meta niðurstöður. 
Kennslugögn: The Business Policy Game eftir Richard V. Cotter og David J. Fritzsehe, 5. 
útgáfa. 

Saga 

Í Verzlunarskólanum var kennd saga í þrjá tíma á viku í 4., 5. og 6. bekk, í öllum deildum 
nema stærðfræðideild og upplýsinga- og tölvudeild. Í síðartöldu deildunum var hún kennd í 4. 
og 5. bekk í stærðfræðideild en í 5. og 6. bekk í tölvu- og upplýsingadeild; þrjá tíma í viku hjá 
báðum. Í samræmi við nýja námskrá var nú í öllum deildum kennd mannkynssaga og 
Íslandssaga í einu lagi. Sú breyting var þó ekki komin upp í alþjóða-, mála-, viðskipta- og 
hagfræðideildum 6. bekkjar, sem luku því sínu námi, skv. eldra fyrirkomulagi. 

IV. bekkur, mála- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur hafi skilning á sögu mannsins frá örófi alda fram á átjándu öld, þar 
með menningarríkjum fornaldar, samfélagsháttum miðalda og þjóðfélagsþróun á sama tíma. 
Að nemendur hafi innsýn í heim fornaldar og miðalda, stjórnarhætti, verkmenningu, 
heimspeki og trúarbrögð, þannig að samhengi og samfella sögunnar sé þeim ljós.  
Námslýsing: Í 4. bekk var farið yfir helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til 
um 1300. Með fyrirlestrum kennara og verkefnavinnu nemenda var leitast við að ná 
heildstæðu yfirliti yfir markverðustu breytingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags. 
Myndefni á myndböndum og DVD var nýtt eftir því sem kostur var og nemendur vinna 
talsvert með frumheimildatexta. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til 
upplýsingar. Nýja bókafélagið. Rv. 2000.Ýmislegt aukaefni frá kennurum, þ.á.m. textar úr 
frumheimildum. 

IV. bekkur; stærðfræðideild og V. bekkur, upplýsinga- og tölvudeild: 
Markmið: Að nemendur hafi skilning á sögu mannsins frá örófi alda fram á átjándu öld, þar 
með menningarríkjum fornaldar, samfélagsháttum miðalda og þjóðfélagsþróun á fyrri hluta 
nýaldar. 
Námslýsing: Í 4. bekk stærðfræðideildar og 5. bekk upplýsinga- og tölvudeildar var farið yfir 
helstu þætti í sögu Íslands og mannkyns frá árdögum til um 1750. Með fyrirlestrum kennara 
og verkefnavinnu nemenda var leitast við að ná heildstæðu yfirliti yfir markverðustu breyt-
ingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags.  
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til 
upplýsingar. Nýja bókafélagið. Rv. 2000. 

V. bekkur; alþjóða-, hagfræði-, mála- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur hafi skilning á sögu mannsins, þeim tímamótum sem urðu við lok 
miðalda, landafundi og siðaskipti og þjóðfélagsþróun á fyrri hluta nýaldar. Að nemendur hafi 
innsýn í heim árnýaldar, stjórnarhætti, verkmenningu, stjórnmálahugmyndir og –þróun, 
heimspeki og trúarbrögð, þannig að samhengi og samfella sögunnar sé þeim ljós. Nemendur 
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skilji áhrif ýmissa þátta í menningu árnýaldar á vestræn þjóðfélög nútímans, þar á meðal 
okkar eigið. 
Námslýsing: Í 5. bekk var lokið við miðaldir en síðan tekið til við að skoða sögu Íslands og 
mannkyns á árnýöld (1500 – 1830). Þar koma við sögu, m.a. landafundir, siðaskipti í Evrópu 
og á Íslandi, einveldi, franska byltingin og afleiðingar hennar, upphaf Bandaríkjanna, iðnbylt-
ingin og upphaf stjórnmálahugmynda nútímans. 
Kennslugögn: Árni Hermannsson o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til 
upplýsingar. Nýja bókafélagið. Rv. 2000. Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir: 
Íslands- og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2000. Nýja bókafélagið. 
Rv. 2000. Ýmislegt aukaefni frá kennurum, þ.á.m. textar úr frumheimildum. 

V. bekkur; stærðfræðideild: 
Markmið: Að nemendur hafi þekkingu og skilning á sögu síðustu alda og þeim miklu 
breytingum sem átt hafa sér stað frá miðri átjándu öld til okkar daga.  
Námslýsing: Tekinn var upp þráðurinn frá námsefni 4. bekkjar. Sögusviðið var Íslands- og 
mannkynssaga frá miðri 18. öld til okkar daga. Lögð var megináhersla á það annars vegar að 
skýra atburðarás sögunnar frá miðri 18. öld fram að 1900 og draga fram þau atriði og atburði, 
sem varpa ljósi á þróun mála á 20. öld og hins vegar að gera nemendum ljósa þróun alþjóða-
mála á þessari öld til þess að samtíðaatburðir megi verða þeim ljósari.  
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands- og mannkynssaga NB. Frá upphafi til 
upplýsingar. Nýja bókafélagið. Rv. 2000. Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir: 
Íslands- og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2000, Rv. 2001. 

VI. bekkur; alþjóða-, hagfræði-, mála- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemendur hafi þekkingu og skilning á sögu síðustu alda og þeim miklu 
breytingum sem átt hafa sér stað í sögu mannkyns frá átjándu öld til okkar daga. Að nem-
endur kunni skil á framþróun í okkar heimshluta síðustu aldir og tengslum hans við aðrar 
heimsálfur og hafi glögga sýn á helstu þætti í sögu tuttugustu aldar. Að nemendur geti komið 
á framfæri með fjölbreyttum hætti þekkingu sinni og skilningi á sögulegri þekkingu, hvort 
heldur í ræðu eða riti, gegnum Net eða aðra miðla. Að nemendur öðlist lifandi áhuga á sögu 
og þátttöku í þjóðfélagsumræðu. 
Námslýsing: Tekinn var upp þráðurinn frá námsefni 5. bekkjar. Sögusviðið var mannkyns-
saga frá 17. öld til okkar daga. Lögð var megináhersla á það annars vegar að skýra atburðarás 
sögunnar frá l7. öld fram að 1900 og draga fram þau atriði og atburði, sem varpa ljósi á þróun 
mála á 20. öld og hins vegar að gera nemendum ljósa þróun alþjóðamála á þessari öld til að 
samtíðaatburðir megi verða þeim ljósari. Mikið var stuðst við það ríkulega myndefni sem til 
er um sögu tímabilsins, einkum í sameiginlegum tímum 6. bekkjar í Bláa sal. Í máladeild 6. 
bekkjar var að auki lögð sérstök áhersla á menningarsögu samsvarandi tímabils og einkum 
hugað að þeim samfélögum sem helstu bókmennta- og listaverk eru sprottin úr, svo og 
samhengi stjórnmála, efnahags og menningar. Nemendur 6. bekkjar skrifuðu heimildaritgerð 
um efni sem tengdist bæði sögu og íslensku.  
Kennslugögn: Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson, Þættir úr sögu 
vestrænnar menningar. Nýöldin 1492-1848. Rv. 1996. Svein A Aastad o.fl, Heimsbyggðin 2. 
Mannkynnssaga eftir 1850. Rv. 1994. Aukaefni frá kennurum. 
 

Sálfræði 
VI. 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-
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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 
IV. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Farið var yfir helstu grunnþætti málfræðinnar, þjálfaður var les- og hlust-
unarskilningur 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, tölvu-
disklinga 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 grundvallar. Lokaverkefni nemenda var að setja upp stuttan leikþátt á spænsku, sem 
tengt 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. 

V. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Haldið var áfram öllum meginatriðum málfræðinnar. Lögð var aðalhersla 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 með 
kennsluefni á , sérstaklega til að æfa hlustun. Einnig voru unnin verkefni tengd þessu efni og 
lokaverkefnið var að útbúa myndbönd á spænsku, með stuttum leikþáttum og auglýsingum, 
sem tengt 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. 

VI. bekkur val, máladeild: 
Námslýsing: Lokið var við að fara yfir meginatriði spænskrar málfræði. Lögð var aukin 
áhersla á samtalsæfingar til að æfa hlustun og að auka orðaforða. Nemendur voru þjálfaðir í 
að tala saman í hóp, hver við annan og einnig voru þeir látnir flytja stuttan leikþátt á spænsku 
fyrir aðra nemendur. Mikil áhersla var lögð á að nemendur öðluðust þekkingu á þjóðháttum 
og menningu spænskumælandi þjóða. Til þess voru notaðar smásögur, myndbönd, tónlist og 
einnig var leitað upplýsinga á Netinu. Í rituðu máli voru nemendur látnir skrifa verkefni úr 
léttum skáldsögum, blaðagreinum, bíómyndum og svo framvegis. Nemendur voru látnir 
semja og flytja stuttan fyrirlestur á spænsku, þar sem efnistakan var úr námsefni annarinnar. 
Kenndar voru fjórar kennslustundir í viku og stúdentspróf var munnlegt og skriflegt. 
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Kennslugögn: Español sin fronteras 1I, lesbók og vinnubók, hljóðsnældur, myndbönd og 
tölvudiskar. 

Stjórnmálafræði 
VI. bekkur, val: 
Markmið: Að kynna nemendum aðferðir og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar og efla 
þekkingu þeirra á stjórnmálum, innlendum sem erlendum. Að gera nemendur hæfari til að 
leggja sjálfstætt mat á stefnur og stjórnmálaathafnir og til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 

Inngangur:  
o kynning á stjórnmálafræði 
o mikilvæg hugtök 
o saga stjórnmálafræðinnar 
o átakakenningar 
o kenningar um lýðræði og vald 

Alþjóðastjórnmál I: Bandaríkin: 
o stjórnskipan og kosningar 
o forsetar Bandaríkjanna frá síðari heimsstyrjöld 
o endalok kalda stríðsins og átök á síðustu árum og áratugum 

Stjórnmálahugmyndir: 
o kynning á stjórnmálaheimspeki 
o helstu stjórnmálastefnur 

Íslensk stjórnmál: 
o stjórnarskráin og stjórnkerfið 
o Alþingi 
o flokkar og hagsmunasamtök 

Alþjóðastjórnmál II: Sameinuðu þjóðirnar og mannréttindi 
o stofnun og hugmyndafræði Sameinuðu þjóðanna 
o mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
o mannréttindabarátta á síðustu árum og áratugum 
o Amnesty International og staða mannréttinda í dag 

Námslýsing: Farið var yfir ofangreint efni með fyrirlestrum kennara, umræðum og 
verkefnavinnu nemenda. Myndbandaefni var töluvert notað, bæði í tengslum við 
alþjóðastjórnmál og stjórnmál á Íslandi. Þá var Alþingi heimsótt þegar kom að umfjöllun 
um það. Loks kynntu fulltrúar stjórnmálaflokka og áhugahópa um stjórnmál stefnumið 
sín eins og venja hefur verið í þessari grein; í ár voru nýir, ungir þingmenn áberandi í því 
hlutverki.  
Kennslugögn: Magnús Gíslason: Stjórnmálafræði fyrir framhaldsskóla. Rvík. 1994. 
Lesefni um Alþingi og störf þess. Saga stjórnmálafræðinnar og önnur gögn frá kennara. 

Stjórnun 
VI. bekkur, viðskiptadeild: 
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 
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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 
VI. bekkur, val: 
Námslýsing: Sólkerfið, reikistjörnur og þróun þeirra. Sólin. Myndun sólstjarna og þróun, og 
hvernig þær enda æviskeið sitt (hvítir dvergar, nifteindastjörnur, svarthol). Vetrarbrautin 
okkar og aðrar vetrarbrautir. Uppruni og gerð alheimsins.  
Kennslugögn: Milli himins og jarðar eftir Vilhelm S. Sigmundsson. 

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

IV. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, jöfnur af þriðja stigi, 
algildisjöfnur, brotareikningur. Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og 
formerki margliða. Hnitarúmfræði : fleygbogar, hringferlar. Veldi: heil og brotin veldi, rætur, 
lograr. Vigrar, innfeldi, einingarhringurinn, hornaföll, hornafallajöfnur, þríhyrningareikn-
ingar, almenn jafna línu, stikun línu, almenn jafna hrings, stikun hrings, skurðpunktar ferla.  
Kennslugögn: STÆ 203 og STÆ 303 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. 

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

V. bekkur, alþjóða- og máladeild: 
Námslýsing: Tíðnidreifing, myndræn framsetning talnasafna, miðsækni, mæling á dreifingu, 
staðalfrávik, talningarfræði, líkindi skilyrt og óskilyrt, tvíliðuformúlan , öryggismörk, 
mengjafræði. 
Kennslugögn: Tölfræði og líkindareikningur eftir Ingólf Gíslason.  

V. 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.  

V. bekkur, hagfræðideild: 
Námslýsing: Mengjafræði, rökfræði, varpanir og föll, veldisföll, algildisfallið, margliður, 
ræð föll, samsettar varpanir, markgildisreikningar, diffrun ræðra falla, reglur um diffrun, 
rannsókn falla, ferlateikningar, andhverfar varpanir, diffrun hornafalla, vísis- og lóga-
ritmaföll, diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heild-
unaraðferðir. 
Kennslugögn: STÆ 403 og STÆ 503 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson.  

V. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Mengjafræði, rökfræði, varpanir og föll, veldisföll, algildisfallið, margliður, 
ræð föll, heiltölufallið, samsettar varpanir, markgildisreikningar, εδ-reikningar, diffrun ræðra 
falla, reglur um diffrun, rannsókn falla, ferlateikningar, andhverfar varpanir, diffrun horna-
falla, andhverfur hornafalla, vísis- og lógritmaföll diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, 
diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heildun, heildunaraðferðir, flatarmál fundið með heildun. 
Kennslugögn: STÆ 403 og STÆ 503 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán 
Jónsson. 

VI. bekkur, viðskiptadeild: 
Námslýsing: Afleiður, afleiður falla með skiptri fallstæðu, afleiður samsettra falla, rannsókn 
falla, ferlateikningar, andhverf föll, afleiður andhverfra falla vísisföll, lógaritmar.  
Tíðnidreifing, myndræn framsetning talnasafna, miðsækni, mæling á dreifingu, staðalfrávik, 
talningarfræði, líkindi skilyrt og óskilyrt, tvíliðuformúlan , öryggismörk, mengjafræði. 
Kennslugögn: Fjölrit um könnun falla. Tölfræði og líkindareikningur eftir Ingólf Gíslason.  

VI. bekkur, hagfræðideild: 
Námslýsing: Flatarmál sem heildi, diffrun og heildun hornafalla, pólhnit, tvinntölur, 
diffurjöfnur af fyrsta og öðru stigi, tölulegar lausnir diffurjafna, þrívíð rúmfræði og 
hnitarúmfræði, fylkjareikningur, mismuna- og kvótarunur og –raðir. 
Kennslugögn: STÆ 503 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson. 
Diffurjöfnur og fylki eftir Frey Þórarinsson. Hefti um þrívíða rúmfræði. 

VI. bekkur, stærðfræðideild: 
Námslýsing: Hagnýting heildunar, boglengd ferla, rúmmál og yfirborð snúða, tvinntölur, 
diffurjöfnur af fyrsta og öðru stigi, runur og raðir, þrepun, þrívíð rúmfræði, þrívíð 
hnitarúmfræði, kúluhornafræði, fylkjareikningur, yfirákvörðuð jöfnuhneppi, línulegar 
varpanir, tölulegar lausnir á diffurjöfnum, talningarfræði. 
Kennslugögn: STÆ 503, Stæ603 og STÆ 522 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og 
Stefán Jónsson. Diffurjöfnur og fylki, reikningsbók handa framhaldsskólum.eftir Frey 
Þórarinsson. Fjölrit um talningarfræði. 
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Tölvubókhald 
IV. bekkur: 
Markmið: Að nemendur kynnist tölvufærðu bókhaldi og hvernig megi með vönduðum 
bókhaldshugbúnaði ná fram gríðarlegum tímasparnaði í færslu bókhaldsins. Enn fremur er 
nemendum 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 eru 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 Attain. Kennsluefni 
er Navision Attain verkefnahefti 1 eftir Tómas Sölvason. Bekkir í viðskiptadeild taka til 
viðbótar verkefnahefti 2. 

Tölvunotkun og vélritun 
Tölvunotkun og vélritun 
III. 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 
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. 

IV. 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– 
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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 
V. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild: 
Markmið: Að nemandi læri að nota fjölbreyttan hugbúnað og upplýsingar á margvíslegu 
formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Hafi skilning á upplýsingaöflun og 
upplýsingalæsi og geti lagt mat á gæði og áreiðanleika upplýsinga. Átti sig á lagalegri og 
siðfræðilegri hlið upplýsingaflæðis, höfundarétti og upplýsingalögum. Einnig að nemandi 
öðlist góða yfirsýn yfir sögu og þróun Netsins og rafrænna viðskipta. Nái færni í notkun 
vefdagbókar. Læri möguleika HTML–forritunarmálsins til að útbúa sína eigin síðu og birta 
hana ásamt vefhönnun. Kynnist möguleikum SPSS-tölfræðiforritsins.  

Lokamarkmið áfangans er að nemandi:  
• þekki helstu atriði í sögulegri þróun Netsins 
• hafi fræðilega og tæknilega innsýn í upplýsinga- og fjarskipakerfi nútímans 
• geti nýtt sér möguleika Netsins í námi og starfi, þ.e. hafi þekkingu á því hvernig hagnýta 

má upplýsingatækni í tengslum við nám og starf 
• þekki helstu aðferðir til skráningar og miðlun upplýsinga og heimilda 
• þekki helstu tegundir upplýsingasafna, gagnasöfn og leitarvélar og geti aflað sér 

upplýsinga um fjölbreytt efni eftir margvíslegum leiðum 
• geti metið gæði, áreiðanleika, uppruna og gildi upplýsinga 
• þekki helstu lagaleg, siferðisleg og félagsleg atriði er varða söfnun, geymslu og miðlun 

upplýsinga 
• hafi góða þekkingu á rafrænum viðskiptum 
• geti sett fram þekkingu sína og upplýsingar á tölvutækan hátt og á vef 
• kunni vel til HTML–forritunarmálsins og geti nýtt það til vefsíðugerðar 
• þekki til vefhönnunar 
• hafi á valdi sínu notkun vefdagbókar 
• geti sagt frá og metið nám sitt í kennslustundum á málefnalegan hátt í bloggkerfinu K2 
• geti nýtt sér möguleika SPSS–tölfræðiforritsins til úrvinnslu kannana. 

Kennslugögn: Þórður Víkingur Friðgeirsson: Bókin um Netið. Saga, þróun, rafræn viðskipti. 
Reykjavík 2001. Viðbótarlesefni og verkefni sett í skjalahólf nemenda á innra vef skólans. 
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Þýska 

III. 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. Söngtextar og annað ítarefni lagt fyrir eins og 
þurfa þótti. Verkefnahefti með aukaæfingum í orðaforða og málfræði unnið samhliða 
kennslubók. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit). 
Verkefnahefti og annað ítarefni. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson. 
IV. bekkur: 
Námslýsing: Farið yfir kafla 9-12 í lesbók og sömu kaflar unnir í vinnubók. Fimm ævintýri 
lesin úr Deutsche Märchen und Sagen, tvö á haustönn og tíðir sagna: þátíð og núliðintíð 
þjálfaðar í tengslum við þau. Þrjú ævintýri voru lesin á vorönn. Lesnar tvær hraðlestrarbækur 
Oktoberfest á haustönn og Einer singt falsch á vorönn og munnleg og skrifleg verkefni unnin 
í tengslum við þær, svo og ævintýrin.Verkefnahefti með aukaæfingum í orðaforða og 
málfræði unnið samhliða kennslubók. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Verkefnahefti. Ævintýri: 
Deutsche Märchen und Sagen. Hraðlestrarbækur: Oktoberfest og Einer singt falsch. Orðabók: 
Þýsk-íslensk eftir Steinar Matthíasson. 
V. bekkur: 
Námslýsing: Lesbókin Þýska fyrir þig var kláruð, farið var í kafla 14-16 auk fjölrits um 
veðrið. Í tengslum við kafla 14 í lesbók horfðu nemendur á kvikmynd um ævi Marlene 
Dietrich. Vinnubókin var kláruð. Á haustönn voru lesnar tvær smásögur: Vom Mann und der 
Gans og Die Glücksnacht. Einnig voru lesin nokkur ævintýri bæði á haust- og vorönn og 
orðaforði og málfræði þjálfuð í tengslum við þau. Á vorönn var textinn Island, Land und 
Leute lesinn og skáldsagan Drei Männer im Schnee. Gerðu nemendur efni hennar bæði 
munnleg skil og skrifleg og sáu kvikmynd úr efni bókarinnar. 
Í hagfræðideild: Aukaefni: Blaða- og tímaritsgreinar voru lesnar og innihaldi þeirra gerð 
munnleg skil á haustönn. Einnig voru á haustönn teknir valdir þættir úr fræðsluefni um 
Evruna: Euro, das Buch zum Geld. Tilurð nýju myntarinnar rakin og útliti seðla og myntar 
gerð skil. Tímaritsgreinum voru einnig gerð munnleg skil í kennslustundum á vorönn. 
Kennslugögn: Þýska fyrir þig: lesbók og vinnubók. Ævintýri: Deutsche Märchen und Sagen. 
Smásögur: Vom Mann und der og Gans og Die Glücksnacht. Skáldsagan: Drei Männer im 
Schnee. Texti um Ísland: Island, Land und Leute. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir Steinar 
Matthíasson og Þýsk-þýsk að vali nemenda. 
Aukaefni fyrir hagfræðideild: Blaða- og tímaritsgreinar, Euro, das Buch zum Geld.  

VI. 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. Á vorönn unnu nemendur netverkefni þar sem þeir kynntu sér 
valda háskóla, aðstæður á staðnum, námsframboð o.fl., og fluttu munnlega í kennslustund. 
Kennslugögn: Smásagnahefti (fjölrit). Christine Nöstlinger: Das Austauschkind. Irina 
Korschunow: Er hieß Jan. Þýsk dagblöð og tímarit. Efni af neti. Orðabók: Þýsk-íslensk eftir 
Steinar Matthíasson og Þýsk-þýsk að vali nemenda. 
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Verslunarpróf 
Bókfærsla 

Dagbók 35% 

 

 Texti: Upphæð: Debet: Kredit: Upphæð: 
1. Opnum ábyrgð vegna innflutnings á 

þjóðbúningum. Alls 100 stk. fyrir 
samtals 7.500 evrur. Greiðum 25% inn 
sem geymslufé. Gengið á evrunni er kr. 
90,00 hver evra. 

    

2. Fáum greidda afborgun af erlendri 
inneign. Inneignin er $ 12.400, bókuð á 
genginu 80,00. Afborgunin er 1/10 af 
inneigninni. Einnig fáum við greidda 4% 
p.a. vexti í 3 mánuði. Gengið á $ er nú 
75,00. 

    

3. Greiðum flutningsgjald kr. 30.000, og 
vátr. kr. 8.000 vegna þjóðbúninganna úr 
færslu 1. Búningarnir eru settir í 
tollvörugeymslu. 

    

4. Gerum upp ábyrgð vegna 50 
þjóðbúninga. Gengið á evrunni er nú kr. 
88,00. Bankaþóknun er ½%. 

    

5. Seljum bifreið fyrir kr. 750.000 með vsk. 
inniföldum. Bíllinn hefur verið 
afskrifaður óbeint 5 sinnum um kr. 
80.000 í hvert sinn. Upphaflegt kaupverð 
hans var kr. 800.000. Kaupandinn 
yfirtekur veðlán, sem hvílir á bílnum að 
upphæð kr. 400.000 og kr. 15.000 
óbókaða áfallna vexti af skuldinni. 
Afgangurinn er greiddur með tékka. 

    

6. Leysum úr tolli 25 stk. af þjóð- 
búningum. Tollur er 20% og vsk. er 
25%. Tollgengi evrunnar er 90,00. Greitt 
er með ávísun. 

    

7. Greiðum heimkeyrslu vegna þessara 25 
stk. Samtals kr. 5.000 með vsk. 
inniföldum. 

    

8. Seljum gegn staðgreiðslu þjóðbún- 
ingana 25 sem leystir voru úr tolli í 
færslu 6. Álagning er 30% og vsk. 25%. 

    

9 Kaupum hlutabréf í DilMiSt hf. Nafn-
verð er kr. 100.000. Kaupgengi er 3,37.  
Greitt er með víxli sem við samþykkjum. 

    

10 Kaupum skuldabréf. Nafnverð kr. 
630.000. Kaupgengi er 0,90. Staðgreitt. 

    

11 Gefin eru út jöfnunarhlutabréf í DilMiSt 
hf. Nafnverð bréfanna er fjórfaldað. 
Einnig fáum við greitt 10% arð af gömlu 
bréfunum úr færslu 10. 

    

12 Seljum hlutabréfin í DilMiSt hf. á 
genginu 1,25 gegn staðgreiðslu. 
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Reikningsjöfnuður 40%: 

Athugasemdir: 
1. Vörubirgðir í lok tímabilsins eru kr. 560.000 að söluverði með 25% vsk. inniföldum. 

2. Á vinnulaunareikningi eru færð greidd laun. Haldið var eftir 4% af heildarlaunum vegna 
lífeyrissjóðsins en það hefur hvorki verið greitt né bókfært og skal því bóka það nú. 
Einnig skal bóka 6% mótframlag fyrirtækisins í lífeyrissjóðinn. 

3. Á bifreiðareikningi eru tveir bílar. Annar var keyptur á árinu fyrir kr. 500.000. Hinn var 
seldur á árinu og var salan færð á reikninginn seldur bíll. Hann skal því hverfa úr 
bókhaldinu. Verðbólgustuðull er 1,05 (verðbólga 5%). Afskrift bifreiða er 10%(bein). 
Hvorki skal færa innskatt né útskatt af bifreiðunum. 

4. Meðal skuldunauta eru Þórdís og Íris. Þórdís skuldar okkur kr. 400.000, en í fyrra var sú 
upphæð afskrifuð að fullu óbeint. Við fáum nú frá henni lokagreiðslu kr. 100.000 í 
peningum. Íris greiðir okkur inn á skuld sína með víxlum að nafnverði kr. 80.000. 
Víxlarnir eru teknir sem greiðsla á genginu 0,85. 

5. Í síðasta mánuði greiddum við kr. 70.000 með vsk. vegna auglýsinga og er það þegar 
bókað sem kostnaður. Nú hefur komið í ljós að við vorum látin borga of mikið og því 
höfum við fengið 25% upphæðarinnar endurgreiddar og skal það nú bókað. 

6. Fasteignina skal endurmeta um 5% vegna verðbólgu og afskrifa um 4% á sama hátt og 
áður.  

7. Á reikningnum erl. lánadrottnar er ein skuld skráð í pundum (GBP), bókuð á genginu 
125. Við höfum nú fengið 8% afslátt af skuldinni sem er óbókað. Gengið á pundinu er nú 
130. 

8. Veðskuldin var tekin þann 01.01.2002 og er greitt af henni einu sinni á ári í lok hvers árs. 
Síðast þegar greitt var af skuldinni var vísitalan 1680 stig. Nú er vísitala lánsins 1732 stig. 
Lánið var upphaflega til 6 ára (6 afborganir alls). Óbókuð er önnur greiðsla og 9% p.a. 
vextir nú um áramótin. 

9. Skuldabréfið var upphaflega að nafnverði kr. 800.000 og var það keypt með 6% afföllum 
og er til 4ra ára með tveimur gjalddögum á ári þann 30. júní og 30. des. Nú rétt fyrir ára-
mótin fengum við greidda afborgun kr. 100.000 ásamt 12% vöxtum p.a. og er það 
óbókað. 

10. Færa skal af innskattsreikningi og útskattsreikningi á uppgjörsreikning vsk. 

11. Stemmið verkefnið af og færið hagnað eða tap. 

Reikningsjöfnuður 40%: 
Nr Reikningar: Mismunur 31.12.03: Millifærslur: Efnahags. 31.12.03: Rekstrarr. 2003: Eigið fé: 
1. Bankareikn. 600.000          

2. Vörukaupareikn. 1.320.000          
3. Vörusölureikn.  2.352.000         
4. Birgðareikn. 280.000          

5. Fyrn. skuldun.  550.000         
6. Erl. lánadrottnar  225.000         
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7. Skuldunautar 837.272          
8. Vinnulaunareikn. 739.200          
9. Veðskuldareikn.  672.000         
10 Bifreiðareikn. 950.000          
11 Rek. bifreiðar 30.000          

12 Kostnaðarreikn. 200.000          
13 Vaxtatekjureikn.  96.172         
14 Vaxtagjaldar. 55.000          
15 Rek. fasteigna 187.700          

16 Fasteignareikn 3.270.000          
17 Fyrn. fasteigna         897.000         
18 Innskattsreikn. 373.760          
19 Útskattsreikn.  635.260         

20 Tapaðar kröfur 440.000          

21 Skuldabréfareikn. 500.000          
22 Afföll skuldabréf  36.000         
23 Endurmatsreikn.  789.500         
24 Hlutafjárreikn.  3.100.000         

25 Seld bifreið  430.000         
  9.782.9320 9.782.9320         
 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 
01.01.2004 var efnahagsreikningur fyrirtækis þeirra Benedikts, Ernu og Sigurðar sem hér 
segir: 

Efnahagsreikningur 01.01.2003. 
Áhöld og tæki 100.000 Lánardrottnar 1.220.000 
Vörubirgðir 400.000 Ógr.viðg.á bílnum 80.000 
Skuldunautar 300.000 Bankayfirdráttur 200.000 
Erlendir víxlar 160.000 Veðskuld 800.000 
Hlutabréf  300.000 Höfuðst. Benedikts 120.000 
Bílar 240.000 Höfuðstóll Ernu 50.000 
Fasteign 1.000.000 Höfuðstóll Sigurðar 30.000 
 2.500.000  2.500.000 
 
Fyrirtækið hefur gengið illa undanfarin 5 ár. Benedikt og Sigurður eru orðnir leiðir og vilja 
hætta. Erna 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: 
 
Helmingur af vörubirgðunum er ónýtur.  
Benedikt yfirtekur skuldunauta sem skulda okkur kr. 150.000 á genginu 0,90.  
Áhöldin eru vanmetin um 70.000. 
Erlendu víxlarnir eru bókaðir í evrum á genginu 80. Gengi evrunnar er nú 90. 
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Hlutabréfin eru bókuð á kaupverði á genginu 1,20. Nú er gengi bréfanna 0,20. Sigurður tekur 
bréfin upp í sinn hlut. 
Bifreiðin er seld gegn staðgreiðslu á kr. 390.000. 
Viðskiptavild (Goodwill) fyrirtækisins er metin á kr. 355.000. 
Færa skal upp áfallna vexti af veðskuldinni, 9% p.a. í 5 mánuði. 
Reikningslegum hagnaði eða tapi af þessum aðgerðum skal skipt í hlutfalli við höfuðstólana, 
samkvæmt efnahagsreikn. 01.01. 
Mismunur á eignahlut Benedikts og Sigurðar er greiddur með peningum. 
Hlutafé hlutafélagsins er ákveðið kr. 700.000 og fær Erna bréf að nafnverði kr. 100.000 í stað 
höfuðstóls síns. 
Afgangur hlutabréfanna er seldur á genginu 1,50 gegn staðgreiðslu. 
Viðskiptavildin skal ekki koma fram á efnahagsreikningi hlutafélagsins. 

T - Reikningsverkefni 10%: 

 Bankayfirdráttur  Skuldunautar  Vörubirgðir  

  200.000  300.000   400.000   
          
          
    Bílar  Fasteign  
    240.000   1.000.000   

 Hlutabréf.        

 300.000        
    Lánardrottnar  Veðskuld  

      1.220.000    800.000  
          

 Erlendir víxlar        

  1.200.000      
    Áhöld og tæki  Höfuðstóll Benedikts  

    100.000   120.000  
            

 Ógreidd viðgerð á bíl        

   80.000      
     Höfuðstóll Ernu  Höfuðstóll Sigurðar  

      50.000    30.000  
          
          

 Endurmatsreikningur    Stofnefnareikningur 
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Danska, stúdentspróf 

I. Lytteforståelse (15%) 
Båndet bliver spillet 2 gange, anden gang med stop.  

Fyld ud, sæt √ eller svar på spørgsmålene på islandsk: 

Det store hit, Krøniken 
1. I Danmark 

 har søndag altid været en populær tv-dag 
 er søndag blevet til en meget dårlig tv-dag 
 er søndag blevet til en rigtig populær tv-dag 
 er det ganske tilfældigt hvor mange ser tv om søndagen 

2. TV-programmet Krøniken  
 bliver brugt i historieundervisningen i skolerne 
 har fået indflydelse på danskernes vaner 
 er skyld i at danskerne er holdt op med at mødes med deres venner 
 er blevet kaldt for det nye vasketøjsprogram 

3. Ifølge Helle Schøneman 
 er Krøniken meget populær både blandt de yngre og de ældre 
 er det mest den ældste aldersgruppe som ser Krøniken 
 er det ikke lykkedes at tiltrække unge seere 
 synes man at programmet er til en stor ulejlighed 

Christiania 
1. Christiania 

 skal omdannes til områder med bl.a. familieboliger 
 skal omdannes til et område for militæret 
 skal gøres i stand og blive Politikens hovedkvarter 
 skal moderniseres helt fra grunden 

2. Christianias indbyggertal er i dag _______ 

3. Christianitterne (to kryds) 
 vil slet ikke have noget med ombygningen at gøre 
 vil selv bygge deres huse 
 vil udelukkende have ejerboliger 
 vil slet ikke have ejerboliger i Christiania 
 vil bruge gammelt materiale til genopbygningen 

Benzinkrigen 
1. Den store vinder i benzinkrigen er 

 de største benzinselskaber 
 de mindste benzinselskaber 
 de selskaber der har de laveste priser 
 olieselskaberne der først satte priserne ned 

2. Olieselskabet JET  
 er den store taber i benzinkrigen 
 har øget sin markedsandel i året 2002 
 vil ikke være med i benzinkrigen 
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 vil trække sig ud af benzinbrancen 

3. For firmaet OK har priskrigen medført  
 færre tankstationer i Danmark 
 flere tankstationer i Danmark 
 nedskæringer af personale 
 en bedre markedsandel 

Ny færgerute mellem Danmark og Sverige 
1. Der er planer om at åbne en ny færgerute mellem ______ i København og Malmø 

i Sverige. Man regner med at færgen begynder at sejle den _____ og turen vil 
vareen time og ___ minutter 

2. Man regner med at færgens kunder mest bliver 
 dem der dagligt rejser over Øresund 
 dem der både vil på indkøb og nyde sejlturen 
 svenske forretningsfolk på vej til Danmark 
 danskere der vil holde ferie i Sverige 

3. I Københavns kommune 
 har man sat sig meget imod den nye rute 
 vil man helst kun have flyvebådene 
 er der meget delte meninger om sagen 
 ser man meget positivt på initiativet 

Asylansøgere arbejder illegalt 
1. Hvad slags arbejde er der tale om for asylansøgerne? (Nævn tre) 

2. Skattevæsenet  
 blander sig ikke i asylsøgernes arbejde 
 har slet ikke noget imod det ulovlige arbejde 
 finder kun en lille del af de ulovlige arbejdere 
 har ikke kunnet skaffe beviser for det illegale arbejde 

3. Hos Røde Kors 
 holder man godt øje med hvad asylsøgerne laver 
 følger man ikke med i hvad asylsøgerne laver ude i byen 
 kritiserer man politiet for ikke at gribe ind 
 er man glad for at lovforslaget blev vedtaget 

II. Textforståelse (50%) 
A Udfyldningsopgave (15%) 

Indsæt ordene fra rammen i de rigtige huller her nedenfor.  
Ordene står i den rigtige bøjningsform og hvert ord skal kun bruges én gang. 

De smukke unge mennesker 
advokatkontor ambitiøse arbejdsplads baggrund 
begrænse danskerne etablerede forkert 
hvis indvandrerne interesser interesseret 
ked af krævende kærester langt 
længe mål når om 
opdragelse opførsel samfund selvstændig 
slemme sprang ungdommen vild 
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"De smukke unge mennesker" – sang Kim Larsen for nogle få år siden. Men piben har en 
lidt anden lyd i dag. 

De bliver skældt alt for meget ud. For at tage ecstasy, være piercede, være provorkerende 
i sin ____være forkælede, selvoptagede og gå med bare maver. Det er ____ der er 
tale om. Men er de så _____? I har i vinter læst om unge og ______ mennesker, 
der har villet nå ______ indenfor erhvervslivet, som fx Jakob som ________ sit 
eget firma indenfor hotelbranchen. Han havde altid drømt om at blive ______ 
erhvervsdrivende. Han er glad for at han ____ ud i det og er slet ikke ___ at skulle 
arbejde så meget som han gør. 

En anden en er Mette, hvis ______ er skatteret, arbejdsret og økonomi. Hun er helt 
______ efter at komme til at knokle som ung jurist på et _____. Hun vil have en 
spændende og _____ karriere, og er sikker på at det får hun. _______ man bare 
sætter sig et _____, når man det nok, siger hun.  

I Danmark er der også mange unge med en anden etnisk _______. De har også store 
drømme og siger, at det er ____ at indvandrere og flygtninge tager jobbene fra 
____. I stedet er de med til at holde det danske ____ gående og at det ikke ville 
betale sig at _____ antallet af indvandrere. 

B (30%) 

Læs den medfølgende tekst, At realisere sine drømme, grundigt. Svar så på spørgsmålene 
på islandsk og sæt √ ved de påstande der ifølge teksten er rigtige. 

1. De fire gymnasieelever 
 synes de har begrænsede muligheder for at realisere deres fremtidsdrømme 
 drømmer om at gøre en indsats og have mulighed for at udfolde sig i livet 
 drømmer om at blive millionærer og leve et luksusliv i sus og dus 
 siger at det ikke nytter noget at prøve på at realisere sine drømme 
 siger at det er urealistisk at lade sig drømme om fremtiden 

2. Kristine Permild siger (tre kryds) 
 at gymnasieårene har været en alletiders periode 
 at de fleste tager nogle ekstra kilo på mens de går i gymnasiet 
 at man må tænke godt over hvad sabbatåret skal bruges til 
 at hun gerne vil blive ved med at gå i gymnasiet 
 at hun godt kan lide at arbejde på Politiken 

3. Ifølge politikerne og undersøgelser (to kryds) 
 har erhvervslivet brug for flere folk med humanistiske uddannelser 
 kan sabbatårene være total spild af tid for mange unge 
 skal de unge være mere aktive i samfundspolitikken 
 er der fare for at de unge ikke afslutter deres studium efter sabbatårene 
 skal de unge prøve at undgå de humanistiske uddannelser 

 

4. Jytte 
 er lidt usikker over for hvad hun vil i fremtiden 
 har ingen problemer med at vælge den rigtige uddannelse 
 er ikke meget for at tage chancer i livet 
 siger det er risikabelt at gå i gymnasiet 
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 vil læse videre direkte efter studentereksamen 

5. Hvad mener Kristine når hun siger at “verden virkelig står åben” og hvad vil hun 
gøre ved det? 

6. Lisbeth (to kryds) 
 siger at der findes mange uddannelser der slet ikke interesserer hende 
 interesserer sig mest for teknologiske  ting 
 er bange for ikke at vælge den rigtige uddannelse 
 synes det er svært ikke at have mulighed for at skifte uddannelse 
 fandt oplysninger om mange spændende uddannelser på nettet 

7. Kristine og Jesper 
 lægger størst vægt på at få så høje karakterer som muligt 
 synes at fritidsaktiviteterne er lige så vigtige som studierne 
 har kun ambitioner angående deres uddannelse 
 er begge to meget asociale personer 

8. Hvorfor vil Lisbeth gerne få så højt et gennemsnit som muligt? 

9. Når de unge vælger en videreuddannelse 
 går de efter hvilke studiefag er de mest populære blandt vennerne 
 er udgangspunktet gerne sammenhængen i den menneskelige tilværelse 
 spiller deres individuelle og personlige behov den største rolle 
 vælger de unge gerne ud fra den samfundsklasse de tilhører 

10. Lisbeth valgte økonomi og marketing fremfor skuespillerfaget fordi 
 det altid har interesseret hende mere 
 de byder på flere jobmuligheder 
 hun gerne vil være sin egen herre 
 de ikke er så realistiske fag 

C Oversættelse (5%)  
Oversæt teksten i rammen til godt islandsk på det linjerede ark. 

III. Skriftligt (20%) 
Vælg ét af følgende emner og skriv ca 250 ord om det på det linjerede ark. 
A) Island - et multikulturelt samfund – positive/negative sider. 

B) De unges liv er som dans på roser – ☺  

At realisere sine drømme 
Verden står virkelig åben efter studentereksamen mener de fire gymnasieelever fra 3.z på 
Gladsaxe gymnasium. De vil gøre forskel. Være kreative og få et godt liv. Men der er utrolig 
mange muligheder. Skræmmende, mener idealisten. Dejligt ifølge den kreative.  

“Alle siger inden gymnasiet, at 
det bliver de fedeste tre år i dit 
liv. Det er ikke løgn. For satan, 
hvor er det fedt. Jeg vil gerne 
blive et år til” , siger Kristine 
Permild 17 år. 

    Hun er en af de fire 
gymnasieelever fra 3.z på 
Gladsaxe Gymnasium som 
Politiken har fulgt siden 2.g 
sidste år. Nu er hendes fede år 
ved at få en ende. Og “hvad vil 
du-være”- spørgsmål trænger 

sig på. Krav om det gode snit. 
Og planlægning af sabbatår, 
som for alt i verden skal have et 
formål. 
    De fire fra 3.z er særlig godt 
inde i hvad der forventes. De 
argumenterer overbevisende og 
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henviser til politikernes krav om  
at samfundet ikke har brug for 
flere humanister og 
undersøgelser om unge der 
hænger fast i meningsløse 
sabbatår og aldrig kommer i 
gang. De fire pjækkede tydeligt 
ikke, da der var præsentation af 
studiemuligheder lige før jul. 
    “Mange ved stadig ikke hvad 
de vil være”, siger Jytte 
Petersen, idealisten blandt de 
fire. “Jeg har så mange tanker. 
Jeg har en masse, jeg gerne vil 
og så skal jeg bare finde ud af, 
hvad det er for drømme, der 
skal realiseres” . Hverken hun 
eller Kristine har lagt sig fast på 
et studium eller indholdet i 
sabbatåret. Og det vil de heller 
ikke endnu. 
    “Personligt synes jeg, at det 
er meget absurd, at det er nu mit 
valg skal stå. Det lyder så stort. 
Derfor har jeg brug for at prøve 
noget andet end den her 
beskyttede tilværelse. Valget 
skulle jo gerne være noget du 
har lyst til resten af dit liv. Det 
er sgu skræmmende”, fortsætter 
Jytte. 
    “Verden står virkelig åben 
men det skræmmer mig ikke. 
Jeg skal bare ud og prøve nogle 
ting af og have nogle 
erfaringer”, mener Kristine. 
“Jeg sad og kiggede i Hvad kan 
jeg blive -bogen og der var 
utrolig mange uddannelser jeg 
aldrig havde hørt om og som 
lød spændende”, siger Lisbeth 
Torp, som er den tekniske af 
dem. “Men jeg er nu også bange 
for at vælge det forkerte.  Hvis 
det sker så kan man jo skifte 
studium”, siger hun. 

Karakterræs 
Ingen af dem har indledt den 
vilde jagt på det gode 
gennemsnit, selv om der er 
udsigt til at kvote 2 er afskaffet, 

så alene deres karakterer tæller 
ved studievalget om et par år. 
“Man har vænnet sig til 
karakterræset nu og kender sine 
begrænsninger. Man kan da 
godt kigge på gennemsnittet og 
tænke, at den der burde jeg 
forbedre men der er ingen 
ambitioner om, at jeg ikke skal 
have et liv det næste år. 
Tværtimod, det er også vigtigt 
at lave andet end at gå i skole, 
siger Jesper Gerdstrøm, som 
spiller klassisk guitar og er også 
meget optaget af filosofi. 
“Jeg synes det vil være meget 
ærgerligt hvis jeg ikke har 
gennemsnit til det jeg gerne vil 
læse men jeg prioriterer mit 
fritidsliv meget højt, også fordi 
jeg bruger megen tid på min 
musik og dans. For mig er det 
vigtigste næsten det sociale i 
gymnasiet”, siger Kristine. 
    ”Det er bare så urealistisk at 
tænke på gennemsnittet. Det 
kan godt være jeg bliver 
virkelig skuffet om to år fordi 
jeg ikke kan komme ind på 
drømmeuddannelsen men så må 
jeg tage den derfra”, siger Jytte. 
Lisbeth skyder ind, at de 
uddannelser hun gerne vil læse 
f.eks. geografi og biokemi, ikke 
kræver et højt gennemsnit. “Jeg 
vil nu alligevel gerne have et 
godt gennemsnit så jeg ikke 
bliver låst fast. For hvad nu hvis 
jeg ombestemmer mig? Der er 
næsten frit valg hvad man 
kommer ind på men det er til 
gengæld ikke så gennemsigtigt 
hvad der sker bagefter, når man 
er kommet ud på 
arbejdsmarkedet. Jeg ærgrer 
mig over at erhvervserfaring 
ikke tæller længere. Så vidt jeg 
ved er der en undersøgelse der 
viser at unge der har lavet andet 
end at gå i skole, er mere 
populære på arbejdsmarkedet”, 
siger Lisbeth. 

    “I det hele taget lærer man 
ikke meget om hvordan 
samfundet fungerer. For at blive 
en god samfundsborger, skal 
man ud at rejse eller på 
højskole. En undersøgelse har 
vist at unge der har prøvet nogle 
ting af, ikke dropper ud så nemt. 
Regeringen og andre politikere 
vil have os i gang med det 
samme, så vi kan komme ud på 
arbejdsmarkedet men det er 
fuldstændig åndsvagt at presse 
folk til en hurtig beslutning. Det 
koster samfundet penge hvis 
unge skal begynde på mange 
uddannelser, før de finder den 
rigtige”, siger Kristine. 

Hvad skal man vælge 
Man hører hele tiden i 
nyhederne, at universiteterne 
tager alt for mange humanister 
ind og at filosofi er et modefag. 
De fire unge er enige om at det 
er vigtigst at gøre en forskel.  
“Det er fordi vi er individer. 
Tidligere var der et 
klassesamfund, nu er vi 
enkeltindivider og interesserer  
os meget for hvordan alting  
hænger sammen og hvordan 
mennesker tænker og føler. Vi 
er jo opdraget til at være 
individualister og selvstændige” 
siger Jytte. 

“Man skal tænke mere 
realistisk. Jeg har altid haft en 
drøm om at blive skuespiller, 
men det er nok ikke så 
realistisk. Det var også derfor 
jeg brugte tid på at pøve at finde 
et studium. Jeg tænkte over 
hvad jeg egentlig havde lyst til 
at lave og kom så frem til, at 
min store drøm var at blive 
selvstændig. Så fandt jeg ud af 
at jeg hellere skulle læse 
økonomi eller marketing”, siger 
Lisbeth. 
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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: 

Thanks to the California-based retail firm's outdoor clothing catalog and its exemplary 
method of communicating its corporate environmentalism, customers are not only 
knowledgeable about the company's environmental progress, they are loyal too. 

Now I think of it, I used to have cravings for McDonald's when I was pregnant. It must 
have been a premonition. 

The key to Philips' success can be described by two words: innovation and 
diversification. 

Mozambican artists fashioned the weapons into animal and bird sculptures, chairs and 
coffee tables, which were exhibited at the Oxo building on London's South Bank and 
afterwards, auctioned. 
"This ruling creates a dangerous precedent," said Gianna Schelotto, a psychologist.  "I 
think young people should be helped, not pampered." 
Half of children under the age of two are fully vaccinated. 

Paraphrase or explain the underlined words and phrases in English (according to 
context): 

Staff are often commended by name. 

One might assume that explaining the benefits of organic cotton in catalogs was a 
strategic move, since the company had to justify the $2 to $10 premium per garment. 
People like Dixons and Comet have so many stores (344 and 262 respectively) that unless 
you've got 5,000 of a model it's not worth their while putting it into their distribution 
system. 

If cosmetic surgery always achieved its objectives, resulted in no complications, was pain 
free and free of charge then the only objections to its practice would be the ethical ones of 
whether a person should have the right to improve his or her appearance. 
Colgate-Palmolive's five main sectors of business are: Oral Care, Body Care, Household 
Surface Care, Fabric Care and Health Care. 

The second picture was taken this year when the same photographer tracked Sharbat 
down after years of trying to find the girl whose piercing green eyes epitomised the tragic 
story of dispossessed children everywhere. 

Workers in Manchester tied with counterparts in London in their willingness to distribute 
offensive material. 
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Tick the box with the correct alternative to the underlined word / phrase: 
14 Patagonia takes pains to explain its products' earth friendliness and show 

customers the big picture. 
 is forced to 
 is pleased to 
 loses money but wants to 
 takes great care to 
 finds it difficult to 

15 The grounds around the company's headquarters even feature edible landscaping - 
banana trees. 

 eatable 
 topical 
 preservative 
 tropical 
 picturesque 

16 Gift giving is sometimes an integral part of the negotiation process when doing 
business abroad. 

 a conventional 
 a dangerous 
 a necessary 
 a polite 
 a sensitive 

17 We also offer current college students the ability to acquire some excellent 
professional experience through internships and co-op programs. 

 computer assessment programs 
 easily accessible teaching programs 
 interactive study programs 
 personal advice programs 
 practical training programs 

18 "In a country like Japan, the notion of personal space, which we value so much, 
simply has no meaning," he says. 

 desirability 
 idea 
 lack 
 privilege 
 smallness 

19 Compulsive viewers turn to the box for mood enhancement and feel guilty when 
unable to switch off. 

 those who admit to bullying victims they have been spying on 
 those who are always being watched by reporters 
 those who are far too curious about other people 
 those who cannot stop watching TV 
 those who watch TV because they are depressed 

20 It is extremely important that the risk aspects of the surgery should be thoroughly 
examined and be subject to close scrutiny by the patient. 

 open evaluation 
 re-examination 
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 limited criticism 
 thorough inspection 
 unlimited access 

21 We think that the public could be better protected if the "reasonable steps" defence 
didn't automatically let companies off the hook - but could be used in mitigation. 

 to distribute information about the company 
 to help others in a similar situation 
 to improve the company's quality control 
 to lessen the severity of the punishment 
 to make other companies take extra good care 

22 The abundant taxi drivers refused to go anywhere near the hectic financial district, 
fearing for their safety and getting caught in the gridlock that developed within 
minutes. 

 huge supply of 
 mostly foreign 
 over anxious 
 sometimes stubborn 
 usually cheerful 

23 The carnage around me felt like the end of the world. 
 bloodshed 
 chilling silence 
 destruction 
 heat and smoke 
 unnatural sounds 

24 Sharbat, a devout Muslim, said she regarded the burqa - much maligned in the 
West - as a beautiful part of her life. 

 a former 
 a non practising 
 a simple 
 a very religious 
 an honest 

Complete the following sentences using the correct form of the words given in brackets. 
Please note you may have to use the negative prefix, e.g. unexpected, illegal etc. (do not 
use the endings –ing  or  –ed): 
25 These companies arrange mergers and _______ and they advise on aspects of 

corporate finance. (acquire) 

26 It is important for lawyers to ______ themselves with all the details of their 
clients' cases. (familiar) 

27 Police have now _____ the search for the lost child. (intense) 

28 We will all _______ for Greek as the fifth language to study. (option) 

29 Patagonia was one of the first companies to discuss _______ in paid media. 
(sustain) 

30 I am afraid I never could read Susan's letters because her writing was totally ___. 
(legible) 
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Find the words or phrases in the following text that correspond to the definitions given 
below: 
31-33  

NEW YORK - Members of America's professional and managerial classes have always left 
college confident of at least one thing: they had taken their last test. From here on, they could 
rely on charm, cunning and/or a record of accomplishment to propel them up the corporate 
ladder.  

But that's not necessarily true any longer. A growing number of companies, from General 
Motors Corp to American Express Co., are no longer satisfied with traditional job interviews. 
Instead, they are requiring applicants for many white-collar jobs - from top executives down - 
to submit to a series of paper - and pencil tests, role playing exercises, simulated decision-
making exercises and brainteasers. Others put candidates through a long series of interviews 
by psychologists or trained interviewers. 

The tests are not about mathematics or grammar, nor about any of the basic technical skills 
for which many production, sales and clerical workers have long been tested. Rather, 
employers want to evaluate candidates on intangible qualities: Is she creative and 
entrepreneurial? Can he lead and coach? Is he flexible and capable of learning? Does she 
have passion and a sense of urgency? How will he function under pressure? Most important, 
will the potential recruit fit the corporate culture? 

These tests, which can take from an hour to two days, are all part of a broader trend.  
"Companies are getting much more careful about hiring" said Paul R. Ray Jr., chairman of 
the Association of Executive Search Consultants. 

a) general tendency  
b) a realization of what needs immediate attention  
c) a pioneer in business  
d) something that cannot be clearly defined or touched  
e) to agree to undergo  
f) drive or push somebody or something forward  

COMPREHENSION 

Fill in the blanks with the most appropriate words given. No changes to the words are 
needed and each one is only used once: 

accept analysis  conducting determine nationalities 

outlook principal résumé sign shown 

 
34-36 Motivating a multinational team 

Several organisations have been carrying out research to ______ the best way to motivate a 
multinational team of employees. The results of this work show that the ______ problems are 
caused by cultural differences. For example, one study, in which members of ten _______ 
attended regular meetings together, revealed that the French could not understand the 
practical British attitude to ________ business, which they thought indicated a lack of 
preparation. On the other hand, the Americans found it difficult to _______ shaking hands 
with the French every morning, which they saw as a ______ of a more formal relationship. 
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GRAMMAR 

Complete the following sentences using one of the following: 

in case providing unless despite 

37 I will give you my phone number _____ there is an emergency and you need to 
contact me. 

38 The dog will leave you alone _________ you don’t try to touch it. 

Complete the sentences using the correct prepositions: 
39 We succeeded ______ completing the report on time. 

40 The British in general seem to prefer tea ____ coffee. 

41 This text needs to be translated __________ Spanish. 

42 I am afraid I am rather bad ____________ spelling. 

Supply the verbs in brackets in the appropriate form. 
43 Winston stopped _____ altogether two years ago and he has not touched tobacco 

since. (smoke) 

44 The old men admitted ______________ the car. (steal) 

45 The children are used to ______  only once a day. (eat) 

46 I had better __________ the bus to school today. (take) 

SHORT STORIES  

Choose the one correct answer to each of the following: 
The Strength of Tradition 
47 When Sophie is told that she is to be married very soon to a man of her parents’ 

choice she  
 accepts the situation and thinks that at least her future husband is good looking 
 asks one of the boys at the technical college to help her get away  
 begs her mother to help her persuade her father not to honour the arrangement 
 decides to tell her family she is pregnant and that the father is not Greek 
 secretly plots to run away to Sydney with her boyfriend 

White Fantasy - Black Fact  
48 The aboriginal family is desperate to get to a doctor because 

 the baby had been stung by a bee 
 the grandfather was suffering from alcohol poisoning 
 the mother was unable to give birth to her child 
 the oldest boy was hit by a car 
 the oldest girl was bitten by a snake 

Breakfast 
49 The family in this story  

 always ignores the mother’s nagging 
 has been attacked by terrorists 
 has been poisoned by the mother 
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 has suffered a nuclear attack 
 is fed up with the mother’s constant nagging 

Black Hole 
50 In the story, the mother (Ailssa) is 

 going to save her mutant child from the maltreatment he is suffering 
 in a state of depression because her husband has been missing for two months 
 travelling back to Earth after leaving her child for good on another planet  
 travelling with her child to a distant planet where they plan to settle down 
 unhappy because she has just given birth to a mutant 

B (40%) 

Translate the following into good English on a separate sheet. Double spacing, please: 
Í framhaldi af fyrirspurn okkar frá 16. mars og fundi við sölufulltúa ykkar í Hannover langar 
okkur að kanna möguleikann á að gerast umboðsaðilar ykkar hér á Íslandi. Við höfum 
sérstakan áhuga á þriðju kynslóða farsímunum sem þið settuð nýlega á markaðinn. Við erum 
viss um að eftirspurn eftir þessum símum yrði mikil því þeir hafa eiginleika sem höfða til 
okkar helstu viðskiptavina. 

Þrátt fyrir talsverða samkeppni höfum við um árabil verið einn af stærstu innflytjendum á 
fjarskiptabúnaði (fjarskipti - telecomunications) á Íslandi. Til að tryggja stöðu okkar á 
markaðnum leggjum við áherslu á mikilvægi þess að selja hágæðavörur og bjóða upp á 
viðgerðarþjónustu. Starfsfólk okkar sækir námskeið reglulega og hefur flest unnið lengi hjá 
fyrirtækinu. Þess vegna hefur það mikla þekkingu og reynslu, og samkvæmt nýlegri Gallup– 
könnun hefur fyrirtækið gott orðspor og er þekkt fyrir sanngjarnt verð og áreiðanleika. 

Þegar þið hafið fengið staðfestingu á lánstrausti fyrirtækisins vildum við gjarnan ræða 
greiðsluskilmálana og magnafslátt því í framtíðinni gerum við ráð fyrir að leggja inn stórar 
pantanir. 

Við hlökkum til að heyra frá ykkur. 

Virðingarfyllst, 

Forritun, upplýsingadeild 
Krossaspurningar – 15%  

Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör. 

1. Hvað af eftirfarandi væri ekki löglegt nafn á breytu (variable)? 
 $Pund 
 _Dollarar_2 
 Vor.prof 
 $$_$$_$$ 

2. Hvað af eftirfarandi á við um aðferð sem hefur eftirfarandi titillínu? 
public double skilaStreng(double aInt) 

 Aðferðin skilar streng 
 Aðferðin skilar hlut af tegundinni public 
 Aðferðin tekur inn tölu af tegundinni int 
 Aðferðin skilar kommutölu (double) 

3. Hvað af eftirfarandi á við um klasa (classes) og einfaldar tegundir (simple types)? 
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 boolean er einföld tegund 
 Double og Integer eru einfaldar tegundir 
 Klasar hafa alltaf hærri forgang en einfaldar tegundir í reikniaðgerðum 
 Bæði klasar og einfaldar tegundir hafa aðferðir 

4. Hvað af eftirfarandi er röng fullyrðing um endurtekningar (lykkjur)? 
 Alltaf er hægt að nota while lykkju þar sem for lykkja er notuð 
 Alltaf er farið allavega einu sinni í gegnum do-while lykkju 
 Ekki er hægt að búa til tvöfalda lykkju með því að hafa while lykkju innan í 
for lykkju 

 Bæði er hægt að búa til endalausar while og for lykkjur 

5. Hvað af eftirfarandi fullyrðingum væri röng um aðferðina paint í Applet? 
 Hún tekur inn teiknisvæði forritsins með færibreytunni g af gerðinni Graphics 
 Það er ekki nauðsynlegt að láta paint taka inn færibreytuna g af gerðinni 
Graphics, það er hægt að skilgreina Graphics inni í aðferðinni 

 Það er kallað í hana sjálfkrafa ef kallað er í aðferðina repaint() 
 Inni í paint aðferðinni er Graphics breytan (g) notuð til að teikna í forritinu 

6. Ef fylki er skilgreint á eftirfarandi hátt: 
double x[] = new double[6]; 

Hvað af eftirfarandi væri þá rétt? 
 Fylkið x hefur sæti (hólf) frá 0-6 
 Fylkið x hefur sæti (hólf) frá 1-6 
 Fylkið x getur geymt 6 tölur 
 Fylkið x getur geymt 7 tölur 

7. Hvað af eftirfarandi á við þegar klasar eru skilgreindir með frátekna orðinu 
final? 

 Ekki er hægt að erfa þá  
 Ekki er hægt að búa til tilvik af þeim 
 Ekki er hægt að láta þá erfa frá öðrum klösum 
 Einungis er hægt að láta aðra klasa sem skilgreindir eru sem final erfa þá. 

8. Hvað af eftirfarandi á við um villur og frávik (D. kafli)? 
 Throwable klasinn hefur einn undirklasa: Exception 
 Error klasinn erfir frá Exception klasanum 
 Throwable klasinn er skilgreindur í java.lang pakkanum 
 Alltaf verður að hafa finally setningu á eftir try blokk 

9. Af hvaða tegund er x ef hægt er að gefa skipunina: 
x = "3" + 5; 

 int  
 double 
 char 
 String 
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10. Hvað myndi breytan s innihalda ef eftirfarandi forritsbútur yrði keyrður? 
String s = ""; 
for(int i = 0; i < 5; i++) 
{ 
 s += i; 
} 

 "15" 
 "10" 
 "012345" 
 Ekki neitt, það er ekki hægt að nota += með String  

Skilningur – 15% 
Útskýrið eftirfarandi: 

1. Hvað stendur frátekna orðið this í java fyrir? 
2. Hvaða munur er á staðværri (local) breytu og klasabreytu (víðværri/global)? 
3. Strauma og skráarvinnslu í java 

Skilningur/villuleit – 15%  
Eftirfarandi forritsbútur reiknar ummál hrings (náð er í radíus úr textareit t1) og skrifar 
aftur í textareitinn. Í því eru, a.m.k. fimm villur, þetta geta bæði verið þýðingarvillur og 
hugsanavillur. Merkið við villurnar og færið til betri vegar. Ummál hrings er Radíus*π*2 
String s; 
t1.getText(s); 
Double D = new Double(s); 
Double radius= D.getInt(); 
double ummal = Math.pow(radius, 2); 
ummal *= Math.PI; 
t1.setText(ummal); 

Skrifa aðferð 15% 
Búið til aðferð sem gerir eftirfarandi: Tekur inn færibreytu af gerðinni Graphics og teiknar 
rauðan kassa sem er 50*50 að stærð og við hlið hans grænan hring sem er með radíus 25. 
Aðferðin skilar engu. 

Skrifa forrit – 30% 
Búið til forrit sem hefur 3 textareiti (TextField), einn hnapp og 
eitt textasvæði (TextArea).  
Þegar ýtt er á hnappinn, þá nær forritið í textann úr 
textareitunum, breytir þeim í kommutölur og setur þær í fylki. 
Forritið flettir síðan í gegnum fylkið með lykkju og leggur 
tölurnar saman. 
Forritið skrifar síðan í textasvæðið tölurnar þrjár, summu þeirra 
og meðaltal. 
import java.awt.* 
import java.applet.Applet; 
import java.awt.event.*; 
 
public class SkrifaForrit extends Applet implements ActionListener 
{ 
 public void init() 
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 { 
 
 } 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) 
 { 
 
 }  
 
} 

Franska 
I. Málfræði og málnotkun 55% 

1. Complétez les phrases suivantes avec les verbes qui conviennent au présent. 
(Fullgerið setningarnar með því að setja þá sögn inn sem við á í nútíð).(10%) 

prendre conduire boire se lever devoir 

Ma famille et moi, nous __________ toujours tôt le matin.Je _______ le petit déjeuner 
dans la cuisine mais mes parents _______ seulement du café debout. Je _____ prendre le 
bus pour aller à l’école, mes parents la voiture, ma mère ____. 
 

aller lire dire sortir choisir 

Robert et Isabelle ________________ cet après-midi. Ils _____ à la bibliothèque. Robert 
______ un livre sur l’Afrique et Isabelle ________ un roman. Ensuite Isabelle ____ au 
revoir à Robert parce qu’elle va travailler. 

2. Mettez les verbes au futur simple (10%) 
Cet été je vais _______ en France. J’y vois_____ma sœur. Nous voyageons_____ 
ensemble et son mari vient _______ aussi. Ils peuvent _____ me montrer beaucoup de 
choses.  
Vous donnez ____ vos billets à un type qui est ______là. Tu montes______ dans le train 
fantôme et tu as _______très peur. Ton ami ne sait pas _______ te consoler.  

3. Mettez les verbes au passé composé (Ekki þarf að endurskrifa allan textann). 
(7%)  

Alex fait ses études à Nice. Ses parents habitent à Nice. Sa mère vit toujours dans le Midi. 
Son père connaît aussi le Nord de la France. Alex vient faire un stage à Paris et il reste à 
Paris. Il se sent bien à Paris. 

4. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait (12%) 
René est ______ un jeune homme qui habite ______ dans un petit village de Bretagne. 
Son père a _______ un bureau de tabac et il vend ____ aussi des billets de loterie. Une 
fois il donne _____ à René un carnet de billets à vendre. Un jour René et son meilleur ami 
vont _____ à un match de football. René ne vend pas _____ les billets et il les met___ 
dans le tiroir de la commode et puis il oublie _______de les vendre. René doit ________ 
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donner 150 francs à son père mais il gagne ______ 10.000 francs à la loterie et se sent 
_______ très heureux.  

5. Répondez aux questions et mettez les pronoms personnels, en ou y au lieu des 
mots soulignés. (Svarið og notið andlagsfornöfnin eða en eða y)(6%) 

1. Vous avez parlé à la fille? Oui, nous  
2. Il va au lycée? Non, il  
3. Katia a fait le gâteau? Non, elle  
4. Tu bois du café? Oui, je 
5. Sophie est allée à la Rochelle? Oui, elle  

6. Mettez qui ou que dans l’emplacement laissé libre.(3%) 
1. Apportez les assiettes __________ sont dans la cuisine. 
2. Quels sont les mots __________ vous ne comprenez pas? 
3. Ce sont des choses __________ je ne fais jamais. 
4. C’est un livre __________tout le monde adore. 
5. C’est notre ami __________ nous regarde.  
6. C’est mon ami __________ s’appelle Auguste.  

7. Écrivez la bonne réponse dans l’emplacement laissé libre (Setjið rétt svar í 
eyðurnar) (7%) 

1 Vous écrivez aux amis? Oui, nous _______ écrivons souvent. 
leurs/ les / leur 

2. Marie est _________________________ que sa mère. 
autant belle / aussi beau / aussi belle 

3. Tu vends du lait? Non, je ______________ aujourd’hui. 
ne la vends pas / n’en vends pas / ne vends en pas. 

4. Mon ami, Jacques est _______________ en foot que moi. 
mieux / plus bon / meilleur 

5. Il y a quelqu’un? Non, je ne vois _________. 
quelqu’un / aucun / personne / 

6. Je ne veux ________________ café. 
pas de / pas du / rien de  

7. _________________ regarder le film! 
alle / va / vas 

II. Skilningur (15%) 

1. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (10 %) 

Rêves d’une jeune fille. 
Dans la petite ville où je suis née, il n’y avait pas grand-chose à faire pour les jeunes. Le 
jour, l’école et le soir, les devoirs. Pas de cinéma, pas de disco, pas de stade, le dimanche 
l’église si on voulait. Les soirs de la semaine la ville était plus ou moins fermée. Tout 
était calme et désert. Moi, je rêvais: Partir loin, voir autre chose, d’autres villes, d’autres 
pays, d’autres gens. Alors, je suis partie. Est-ce que je suis plus heureuse maintenant? Oh, 
je ne sais pas. La ville où j’habite est plus grande que ma ville natale (fæðingarbær). Je 
travaille à la réception d’un assez grand hôtel. Je rencontre de nouveaux gens tous les 
jours. Je peux parler plusieurs langues que j’ai étudié à l’école parce qu’il y a beaucoup 
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de étrangers. Mon travail est fatigant mais je l’aime quand même. Je ne suis pas encore 
allée travailler à l’étranger. Après tout, je suis contente. La vie et le travail, ça va.  

Rêves d’un jeune homme. 
Moi, je suis mécanicien. Je travaille au garage de monsieur Martelier. On répare et 
entretient des voitures. Je rêve d’acheter une voiture et de partir. Je voudrais partir en 
voyage en voiture dans le Sud de la France. Mais je n’ai pas d’argent et je ne gagne pas 
encore assez. L’année prochaine peut-être. Une petite voiture, modèle sport, rouge, voilà 
ce que je voudrais. Maintenant ce n’est qu’un rêve. Mais bientôt ce sera une réalité.  

Svarið í heilum setningum á íslensku: (Hafið svörin nákvæm). 
1. La jeune fille trouvait sa ville natale bien triste, pourquoi?  
2. De quoi est-ce qu’elle rêvait? 
3. Qu’est-ce qu’elle dit à propos de(um) son travail? (nefnið þrennt)  
4. De qoui rêve le jeune homme?  
5. Il ne peut pas réaliser son rêve tout de suite, pourquoi pas?  

2. Reliez les phrases (Tengið saman setningarnar). (5%) 

1 Les habitants des grandes villes   accueille les touristes pendant l’été. 

2 Ils peuvent choisir  veulent retrouver le calme. 

3 Le parc naturel   toujours la nature. 

4 Les promeneurs ne respectent pas   dérangés par les visiteurs. 

5 Les animaux sauvages sont  un parc au bord de la mer ou à la 
campagne. 

III. Lesið efni (20%) 

1. Jalouse pourquoi? 

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

compris comme venir quelle s’excuser 
élève pardonner parti venus ami 

Nous avions rendez-vous tous les trois à la piscine, et ils ne sont pas ______.Moi, je suis 
restée toute seule à la piscine, _____ une idiote. J’ai vite_____! Patrick m’a téléphoné ce 
soir pour______: il s’est trompé de piscine! Mais je ne le crois pas: je sais bien qu’il est 
resté avec Monique. Elle a toujours fait beaucoup mieux que moi: elle est beaucoup plus 
jolie, elle chante mieux, elle est très bonne _____, elle a de beaux cheveux longs et 
blonds... 



 

  59 

2. La piscine. 

Reliez les phrases: (Tengið setningarnar). (5%) 

1 Yves téléphone de son bureau pour 
dire 

 à nettoyer la piscine. 

2 Marie va dans le jardin et commence  et de la couvrir après. 

3 Marie quitte le jardin  qu’il ne rentre pas dîner. 

4 N’oublie pas de nettoyer la piscine   ou elle lit des romans. 

5 Elle regarde la télé,  pour répondre. 

3. L’anniversaire. Répondez aux questions en français: (10%) 
1. Comment est la famille de M Duflou? (3%) 
2. Comment Monsieur Duflou veut-il fêter son anniversaire? (3%) 
3. Pourquoi les invités ne sont-ils pas venus? (4%) 

IV. Stíll (10%) 

Traduisez en français: 
Í gær vaknaði Sandra klukkan sjö. Hún var mjög þreytt. Hún klæddi sig ekki strax en 
drakk kaffið sitt. Venjulega (D’habitude) tekur hún strætó til að fara í vinnuna en í 
morgun fór hún gangandi.  

Íslenska 
Setningafræði. 40% 
1. 8% Skilgreinið eftirfarandi hugtök vandlega. Sýnið dæmi um hvert hugtak, 

undirstrikað. 

a) gervifrumlag 
b) laust viðurlag 
c) atviksliður 
d) setning 

2. 4% Búið til setningar samkvæmt eftirfarandi forskrift: 

a) aukafallsliður – umsögn – frumlag – atviksliður – forsetningarliður. 
b) frumlag – eignarfallseinkunn – samsett umsögn – hliðstæð einkunn – sagnfylling. 

3. 3% Búið til setningar þar sem orðið góður kemur fyrir sem: 

a) fast viðurlag 
b) sagnfylling 
c) sambeygð (hliðstæð) einkunn 
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4. 10% Greinið eftirfarandi texta í setningarhluta. 

Á  vindur 
kvöldin frá 
undir klukku 
kveiktu  er 
tungli álútu 
og   höfði 
stjörnum  og 
koma hljóðir 
þeir halda 
heim  þeir 
af  stíginn 
ökrunum.  hjá 
Lágan veðruðum 
óm  róðukrossi. 
ber   

(Úr ljóðinu Kópernikus eftir Hannes Pétursson) 

5. 5% 

a) Skilgreinið hugtakið bein ræða. 
b) Búið til málsgrein sem hefur að geyma beina ræðu.  
c) Snúið þeirri málsgrein í óbeina ræðu. 

6. 4% Myndið málsgrein sem gerð er samkvæmt eftirfarandi forskrift: 
aðalsetning, fallsetning, atvikssetning, atvikssetning. 

7. 6% Greinið eftirfarandi texta í aðalsetningar, fallsetningar, tilvísunarsetningar eða 
atvikssetningar, annaðhvort með lóðréttum strikum eða hornklofum. 

Guðmundur Gizurarson bjó á Setbergi í Nesjum þegar hann var í kirkju, sat hann í kór 
enda var hann kvæntur kom það þá oft fyrir, að hann brá skyrtunni upp úr brókunum og 
leitaði sér lúsa stóð hann upp við og við og drap lýsnar á altarishorninu. „Ekki er hún 
mörlítil, sú arna,“ á hann að hafa sagt, þegar vel marraði undir nöglinni. (Úr bókinni Bréf til 
Láru eftir Þórberg Þórðarson). 

Egils saga og Frásagnalist fyrri alda. 35% 

8. 6% Afkomendur Kveld-Úlfs greindust einkum í tvenns konar manngerðir hvað útlit 
og skapferli snerti. Lýsið af nákvæmni hvorri manngerð fyrir sig og nefnið dæmi 
um tvo menn hvorrar gerðar. 

9. 9% Staða kvenna kemur vel fram í Egils sögu í sambandi við hjónabönd. Ýmist eru 
konur numdar á brott eða gefnar mönnum án þess að vera spurðar álits áður. 
Nefnið dæmi um þrjár konur sem hljóta slík örlög í Egils sögu og greinið frá 
hverju tilfelli um sig án mikillar endursagnar. 

10. 10% Berið saman þessar persónur með tilliti til þeirra atriða sem nefnd eru: 

a) Eirík blóðöxi og Gunnhildi drottningu – (skapferli, gjörðir og viðhorf almennt). 
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b) Þorgerði Egilsdóttur og Þórdísi Þórólfsdóttur – (samskipti þeirra og tengsl við 
Egil). 

11. 5% Algeng frásagnaraðferð Íslendingasagna er að gefa í skyn eða búa lesandann undir 
atburði áður en þeir gerast.  

a) Hvað kallast slíkt?  
b) Nefnið tvö dæmi í Egils sögu þar sem slík frásagnaraðferð er notuð. 

12. 5% Gerið stutta grein fyrir eftirtöldum ritum. (Hafið í huga eftirfarandi þætti: 
höfundur – efni – ritunartími – tilgangur með rituninni.) 

a) Íslendingabók 
b) Sturlunga 

Kaldaljós. 15% 
13. 9% Þegar Grímur kynnist Bergljótu finnst honum hún minna á unga konu úr fortíð 

sinni. Hver var þessi kona, hvaða tilfinningar bar Grímur til hennar og að hvaða 
leyti var hún ólík Bergljótu? 

14. 6% „Tíminn og guð og listin og náttúran eru hringurinn sem allt gengur eftir aftur og 
aftur“ … , segir Álfrún í bréfi til Gríms. Útskýrið með tilvísun í söguna hvernig 
túlka má að tíminn gangi í hringi. Nefnið a. m. k. tvennt því til stuðnings. 

Lesið ljóð. 10% 
15. 10%  

Reykjavíkurstemning 
Árum saman hef ég gengið um göturnar hérna 
og minnst fjallanna heima. 
Þar tylla Fjósakonurnar sér á Flannann 
og Máni karl réttir nefnið upp fyrir Grýtuna. 
Vetrarlangt liggja Strandartindur og Bjólfur 
undir hvítabjarnarfeldum og telja á sér tærnar. 
Það kemur fyrir að þeir aka sér ögn 
og hrista af sér óværuna. 
 
Ó, sú gleði, þegar þúsund táralækir 
hrynja niður tröllslega vangana 
og milljón bláklukkur hringja sumarið inn. 
Nú er Esjan fjallið mitt, 
því sumarlangt hef ég reikað um garðana 
og sýnt sonum mínum túlípana og liljur, 
þeir þekkja ekki Flannann eða Grýtuna, 
og fjarlægðarblá Esjan er orðin fjallið mitt. 

a) Gerið góða grein fyrir myndmáli og öðrum stílbrögðum í þessu ljóði Vilborgar 
Dagbjartsdóttur. 

b) Hvaða tilfinning er ríkjandi í ljóðinu og hvert er þema þess? 

c) Hvernig tengist ljóðið skáldsögunni sem þið lásuð á vorönninni? 
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Íslenska, ritgerð A 
1. Þegar ég vaknaði um morguninn... 
2. Fallinn með 4,9. 
3. Draumur og veruleiki. 
4. Nauðsynjar eða gerviþarfir. 
5. Vorið er komið. 

Íslenska, ritgerð B 
1. Skóli lífsins.  
2. Það er erfitt að vera karlmaður/kona. 
3. Veturinn er á braut. 
4. Sorg og sorgarviðbrögð. 
5. Sigur.  

Jarðfræði, stærðfræðideild 

1. (5%) Hver eru áhrif möndulhalla jarðar? 

2. (5%) Hvað telst virk eldstöð á Íslandi? 

3. (5%) Hvað segja blöðrur í storkubergi okkur um storknunarhraða bergsins? 

4. (10%) Hvernig hreyfing hefur verið um: 
a) Almannagjá. 
b) San Andreas. 

5. (5%) Hvernig eru skjálftaupptök fundin útfrá P- og S- bylgjum? 

6. (5%) Hvers vegna deyja titringsbylgjur (S-bylgjur) út á 2900 km. dýpi í jörðinni? 

7. (10%) Hvað er: 
a) Hitabrigðaveðrun. 
b) Frostveðrun. 

8. (5%) Nefnið þrjá flokka setbergs. 

9. (10%) Lýsið rennsli (dægursveiflu og árssveiflu) í dragá, lindá og jökulá. Teiknið einnig 
farvegina frá upptökum til ósa. 

10. (10%) Teiknið brimstall og skýrið þær myndanir sem tengjast myndun hans. 

11. (5%) Hvað veldur mismunandi hæð snælínu norðanlands og sunnan? 

12. (5%) Hver er meginmunurinn á setmyndun í stöðuvötnum sem í rennur eingöngu 
grunnvatn og þeim sem í renna ár á yfirborði? 

13. (10%) Lýsið hvernig jarðvegsþykknun á Íslandi breyttist við landnám. Hvað leiddi til 
þessara breytinga? 

14. (10%) Ræðið eftirfarandi þætti í myndun Surtseyjar: 
a) Hvernig var framvinda gossins? 
b) Hvernig gosefni mynduðust? 

Náttúruvísindi, 3. bekkur 
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I. Hluti. Skilgreiningar (50 stig).  
1. 4%) Hvað er alþýðuskýring? Nefndu dæmi um eina slíka. 

2. 4%) Gerðu grein fyrir tveimur mismunandi aðferðum til að koma upplýsingum um 
landslag á framfæri á kortum (hæðarmunur).  

3. (4%) Hvað er rauðablástur?  

4. (4%) Hvernig er talið að sólkerfið hafi orðið til? 

5. (4%) Útskýrðu hugtakið „sjálfbær þróun.” 

6. (4%) Fjallaðu í stuttu máli um áhrif jarðvarmavinnslu á umhverfið.  

7. (4%) Gerðu í stuttu máli grein fyrir fornlífsöld. 

8. (4%) Hver er munurinn á flekaskilum og sniðgengum flekamörkum og hver eru helstu 
einkenni flekaskila og sniðgengra flekamarka? 

Munurinn: 
Einkenni flekaskila: 
Einkenni sniðgengra flekamarka: 

9. (4%) Hver er meginmunurinn á dyngjum og móbergsstöpum annars vegar og dyngjum 
og megineldstöðvum hins vegar?  

Munurinn á dyngjum og móbergsstöpum: 
Munurinn á dyngjum og megineldstöðvum: 

10. (4%) Gerðu grein fyrir uppruna og rennslisleiðum vatnsins á háhitasvæðum og 
lághitasvæðum. 

11. (5%) Orsakir jökulhlaupa eru einkum þrenns konar: a) b) og c). 

12. (5%) Hver er aflvaki innrænu aflanna og hvernig birtast þau á yfirborði jarðar?  

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.  

1. Hverju er hér lýst? „Þetta er mikill mökkur úr ísklumpum sem eru allt frá 100 m og allt 
upp í 15 km í þvermál í 6000 – 15.000.000 milljóna km fjarlægð frá sólinni”.:  

a) Smástirnabeltið. 
b) Plútó. 
c) Oort skýið.  
d) Hringakerfi Satúrnusar.  
e) Halastjörnur á hringferð um sólu.  

2. Þeir sem aðhyllast þetta viðhorf telja að maðurinn þurfi að taka upp nýja lífssýn, m.a. að 
hann fari að líta á sig sem hluta náttúrunnar en ekki drottnara hennar. Réttindi sem hingað 
til hafa einskorðast við manninn verði veitt öðrum lífverum. Hægt sé að raða fyrirbærum 
upp eftir siðferðilegu mikilvægi, þannig að sum fyrirbæri hafi meiri réttindi en önnur. 
Hverju er hér lýst?  

a) Mannhverf viðhorf. 
b) Lífhverf viðhorf.  
c) Visthverf viðhorf.  
d) Sjálfbær þróun.  
e) Umhverfis viðhorf. 
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3. Innan hagnýtra rannsókna hafa orðið til ýmis sérsvið. Hvert eftirtalinna sérsviða telst ekki 
til hagnýtra rannsókna?  

a) mannvirkjarannsóknir.  
b) jarðhitarannsóknir.  
c) námajarðfræði. 
d) jarðsaga.  
e) jarðefnaleit.  

4. Þú ætlar í göngutúr frá Sigöldu inn í Landmannalaugar og þaðan inn í Þórsmörk 
(Laugaveginn). Þú hefur mjög gott göngukort í mælikvarða 1:200.000. Leiðin sem þú 
mælir á kortinu er 20 cm. Hvað verður þú lengi á leiðinni ef þú gengur 10 km á dag?  

a) 6 daga. 
b) 5 daga. 
c) 4 daga. 
d) 3 daga. 
e) 2 daga. 

5. Eyjabogar finnast: 
a) Við úthafshryggi.  
b) Þar sem tvær plötur klofna og færast frá hvor annarri.  
c) Við sniðgeng flekamörk. 
d) Þar sem hafsbotn gengur undir annan hafsbotn.  
e) Við flekaskil. 

6. Til efnasets telst meðal annars: 
a) surtarbrandur. 
b) mýrarauði. 
c) mór. 
d) myndbreytt berg. 
e) storkuberg. 

7. Basalt er: 
a) Basískt gosberg. 
b) Ísúrt gosberg. 
c) Súrt gosberg. 
d) Basískt djúpberg. 
e) Súrt djúpberg. 

8. Á fyrri hluta tertíer var loftslagið víða heitt og rakt. Þá myndaðist sérstakur leir í Ástralíu 
og víðar sem: 

a) í er sérstaklega mikið af demöntum. 
b) nefnist kaólínitleir (postulínsleir). 
c) ál er unnið úr. 
d) nefnist kísilgúr. 
e) kopar er unninn úr. 

9. Kynni Íslendinga af steinsteypu hófust: 
a) við upphaf 19. aldar (skömmu eftir 1800). 
b) um miðbik 19. aldar. 
c) við upphaf 20. aldar. 
d) um miðja 20. öld. 
e) við lok 20. aldar. 
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10. Um 80% af gullforða jarðarbúa eru upprunnin úr bergi frá: 
a) upphafsöld. 
b) frumlífsöld. 
c) fornlífsöld. 
d) miðlífsöld. 
e) nýlífsöld. 

11. Jökulgarður: 
a) er almennt heiti yfir set sem jökullinn skilur eftir sig. 
b) er grjótmulningur neðst í skriðjökli og lausagrjót undir honum. 
c) er grjótmulningur við og á jaðri skriðjökla. 
d) verður til þar sem jaðarurðir sameinast, t.d. neðan við jökulsker (fjall sem 

skagar upp úr jökli). 
e) hleðst upp við jökulsporðinn úr efni sem jökullinn hefur borið með sér eða ýtt 

upp. 

12. Grunnstingull er: 
a) gropið undirlag sem grunnvatn sígur í gegnum. 
b) mælikvarði á grunnvatnshæð. 
c) frauðkenndur ís sem vex upp frá botni vatnsfalla. 
d) ofurkælt vatn sem kemur undan grunni hveljökla á vorin. 
e) ölkelduvatn sem kemur upp á yfirborðið þegar þar til gerðu áhaldi er stungið 

niður í jörðina á vissum lághitasvæðum. 

13. Vatnsorkan sem hægt er að virkja í vatnsaflsvirkjunum er margfeldið af fallhæð vatnsins 
og rennsli þess. Fallhæðin miðast við: 

a) botn lónsins. 
b) yfirborð lónsins. 
c) inntakið í fallpípuna. 
d) efsta punkt stíflugarðsins. 
e) hæð yfirfallsins á stíflunni. 

14. Hver eftirfarandi lýsinga á við um perlustein: 
a) Afbrigðið sem finnst hér á landi er tært afbrigði og er nokkuð algengt sem 

holu- eða sprungufylling. Var notaður í ýmis ljóstæki, svo sem bergfræði-
smásjár. 

b) Er algengur sem holufylling hér á landi og finnst víða í eldri hlutum landsins. 
Hefur margvíslegt notagildi í iðnaði, m.a. til hreinsunar annarra efna, 
aðskilnaðar efna og til að ná fram betri nýtingu ýmissa orkugjafa. 

c) Er m.a. notaður til að sía vökva. Sem dæmi má nefna bjór, vín, sýróp, 
matarolíur og flugvélabensín. Þá er hann einnig notaður sem fyrriefni, m.a. út í 
málningu, plast, pappír, tannkrem og ýmiss konar snyrtivörur. 

d) Er frauðkenndur og tiltölulega léttur og verður til í eldgosum. Hefur verið 
notaður til iðnaðar en einnig í vegagerð. 

e) Er afbrigði af ríolíti. Mikið vatn er bundið í honum þannig að hann þenst út 
við upphitun og myndar glerfroðu sem svipar til vikurs. Þaninn perlusteinn er, 
m.a. notaður sem einangrunarefni. 
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15. Hver eftirfarandi lýsinga á við um dragár: 
a) Rennsli í þeim er mjög jafnt og flóð fátíð þar sem það er ekki háð aðstæðum á 

yfirborði. Það á einnig við um hitastigið sem er jafnt vetur sem sumar. 
b) Þær eru afrennsli leysingavatns sem kemur frá jöklum. Þær bera með sér 

mikið magn efnis úr jöklinum og eru því yfirleitt mjög gruggugar. 
c) Eru afrennsli frá þverdölum sem vatn hefur safnast í vegna þess að skriðjökull 

hefur lokað mynni þeirra. 
d) Þar sem berggrunnur er þéttur rennur stór hluti úrkomunnar til sjávar á 

yfirborði. Úr hverri dalskoru renna lækir. Þeir sameinast og verða sífellt stærri 
og mynda því eins konar greinótt tré á landakortum. 

e) Leysingavatn sem myndast við eldgos undir jökli og brýtur sér leið fram þegar 
jökullinn flýtur upp. 

16. Súrt berg inniheldur um það bil: 
a) 10% kísilsýru (SiO2). 
b) 20% kísilsýru (SiO2). 
c) 40% kísilsýru (SiO2). 
d) 50% kísilsýru (SiO2). 
e) 70% kísilsýru (SiO2). 

17. Kjarni jarðar er að öllum líkindum að mestu úr: 
a) kísli og brennisteini. 
b) súrefni og járni. 
c) brennisteini og járni. 
d) járni og nikkel. 
e) nikkel og brennisteini. 

18. Hvar verða hörðustu jarðskjálftarnir hér á landi? 
a) Á Reykjanesi. 
b) Á Austurlandi. 
c) Á Suðurlandsundirlendinu. 
d) Á Hengilssvæðinu. 
e) Á Snæfellsnesi. 

19. Hver eftirfarandi eldstöðva er dæmigerð dyngja? 
a) Öræfajökull. 
b) Katla. 
c) Keilir. 
d) Skjaldbreiður. 
e) Surtsey. 

20. Hitastigull er lægstur á: 
a) heitum reitum. 
b) úthafsflekum. 
c) flekamörkum. 
d) meginlandsflekum. 
e) flekaskilum. 

21. Hvert eftirtalinna atriða á ekki við um háhitasvæði: 
a) Tengjast eldstöðvakerfum með megineldstöð og sprungureinum. 
b) Uppruni vatnsins er úrkoma sem í flestum tilvikum hefur fallið í grennd við 

megineldstöð eða jarðsjó. 
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c) Helstu fundarstaðir eru í grennd við megineldstöðvar, en þó er það ekki algilt. 
d) pH-gildi er oftast lágt (súrt). 
e) Útfellingar á yfirborði eru fremur litlar, einkum hverahrúður og kísill. 

22. Deilt er um þrjá möguleika á þróun alheimsins í framtíðinni. Hver af þessum þremur 
möguleikum er talinn líklegastur samkvæmt kennslubókinni (og er jafnframt vinsælasta 
kenningin)? 

a) Að útþenslan haldi áfram um alla framtíð þannnig að alheimurinn þynnist 
stöðugt og stjörnumyndun hætti. 

b) Að þyngdarkrafturinn leitist við að draga alheiminn saman og útþenslan nái 
jafnvægi þannig að útþensla stöðvist og alheimurinn verði stöðugur eftir það. 

c) Að þyngdarkrafturinn nái yfirhöndinni, en þá stöðvast útþenslan smátt og 
smátt og samdráttur hefst. 

23. Kortavörpun þessi er mikið notuð við sjókortagerð þar sem kortin verða stefnurétt. Hér er 
átt við: 

a) Pólvörpun. 
b) Hólkvörpun. 
c) Keiluvörpun. 
d) Lambert-vörpun. 
e) Vinkels-vörpun. 

24. Ef sæist til sólar á þessari plánetu kæmi hún upp í vestri og settist í austri. Hér er átt við: 
a) Merkúr. 
b) Venus. 
c) Satúrnus. 
d) Neptúnus. 
e) Plútó. 

25. Samkvæmt útreikningum írska erkibiskupsins Usshers, sem uppi var á 17. öld, hófst 
sköpun jarðar fyrir um það bil: 

a) 4.500 milljónum ára. 
b) 45 milljónum ára. 
c) 4,5 milljónum ára. 
d) 6 þúsund árum. 
e) 2 þúsund árum. 

Saga, mála- og viðskiptadeild 

1. Krossar (20%). Aðeins einn möguleiki er réttur. Ekki er dregið frá fyrir rangt svar. 
A. Fyrsti íslenski biskupinn hét: 

 Árni Þorláksson. 
 Gissur Ísleifsson. 
 Guðmundur Arason 
 Ísleifur Gissurarson. 
 Þangbrandur. 

B. Strategos autokrator var mikilvægasti embættistitill í Aþenu til forna. Sá sem gegndi 
embættinu á árunum 462–429 f. Kr. er einn frægasti stjórnmálamaður fornaldar. Hann 
hét: 

 Drakon. 



 

  68 

 Peisistratos. 
 Períkles. 
 Prótagóras. 
 Sólon. 

C. Siddharta Gátama, sem síðar var nefndur Búdda, kom fram með byltingarkenndar 
hugmyndir í trúmálum. Hann var alinn upp við trúarbrögð sem byggðu, m.a. á 
hugmyndum um karmalögmál og endurholdgun. Heimaland Búdda var: 

 Indland. 
 Japan. 
 Kína. 
 Mongólía. 
 Persía. 

D. Af leikritaskáldum Forn–Grikkja er hann talinn hafa náð lengst í persónusköpun og 
var hann yngstur af þeim sem mikilvægastir þykja. Hér er átt við:  

 Aiskýlos. 
 Evripídes. 
 Sófókles. 
 Sólon. 
 Xenófón. 

E. „Þekking á heiminum verður aðeins til með því að rannsaka raunveruleg fyrirbrigði, 
sundurgreina þau og flokka og mynda sér að lokum skoðun á samhengi hlutanna úr 
niðurstöðunum af þeirri athugun.“ Sá af grísku heimspekingunum sem væri líkleg-
astur til að samsinna þessu var: 

 Aristóteles. 
 Epíkúros. 
 Platón. 
 Pýþagóras. 
 Sókrates. 

F. Á árunum 100–200 e. Kr. voru flestir keisarar í Rómaveldi úr flokki sem kallaður 
hefur verið:  

 Flavísku keisararnir. 
 Fósturkeisararnir. 
 Kristnu keisararnir. 
 Júlíönsku keisararnir. 
 Severínsku keisararnir. 

G. Ein örlagaríkasta krossferðin fór aldrei til Landsins helga heldur beindist þess í stað 
gegn Miklagarði og var þá hinu forna Býzansríki greitt afar þungt högg. Hvaða kross-
ferð var þetta? 

 Fyrsta. 
 Önnur. 
 Þriðja. 
 Fjórða. 
 Fimmta. 

H. Kirkjan hefur yfir að ráða ýmsum leiðum til þess að refsa þeim sem eru henni óþægir. 
Eitt slíkt agameðal er svokallað forboð. Það felur í sér bann við því að: 

 eiga samneyti við annað kristið fólk. 
 fremja prestsverk í heilum héruðum eða löndum. 
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 konungar veittu kirkjuleg embætti. 
 prestar gengju í hjónaband. 
 taka við sakramentum kirkjunnar. 

I. Hvert eftirtalinna atriða á ekki við um tímabil egypska Nýríkisins? 
 Faraóar hófu hernaðarútþenslu í Palestínu og Sýrlandi.  
 Innbyrðis deilur um trúmál veiktu ríkið gegn utanaðkomandi árásum. 
 Reistir voru tilkomumiklir pýramídar, m.a. sá sem kenndur er við Keops. 
 Saminn var friður við Hittíta, eftir áralangar erjur. 
 Það stóð frá 1580 til 1100 f. Kr. 

J. Hver eftirfarandi fullyrðinga um íslam er röng: 
 Trúarjátningin hljóðar svo: Enginn er guð nema Allah og Múhameð er 

spámaður hans. 
 Föstumánuðurinn, Ramadan, er níundi tunglmánuður ársins. 
 Stærstu trúflokkarnir innan íslam eru Shia og Sunni og er sá síðarnefndi 

fjölmennari. 
 Kóraninn, helsta trúarrit múslima, geymir hin eilífu orð Múhameðs. 
 Múslimar mega af trúarlegum ástæðum ekki neyta svínakjöts eða drekka 

áfengi. 

2. Kort (5%). Merkið inn á kortið eftirfarandi atriði. Notið tölustafina. 
 Gallía. 

 Mekka. 

 Sýrland. 

 Hadríanusarveggurinn. 

 Býzans. 

 

3. Skilgreiningar (30%). Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi. Veljið 6 atriði af 9. Ef 
skrifað er um fleiri verður þeim síðustu sleppt. 
1. Feidías. 

2. Hammúrabí. 
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3. Hermes. 

4. Fimmtardómur. 

5. Lög Sólons. 

6. Rósettusteinninn. 

7. Sharia. 

8. Vulgata. 

9. Alkuin. 

4. Spurningar (12%). Svarið 6 spurningum af 7 í stuttu máli: 
1. Nefnið tvö dæmi um alþjóðleg hugtök sem tengjast leiklist og komin eru frá 

Grikkjum. 

2. Nefnið þrjár helstu tegundir grískra súlna. 

3. Hvaða skyldum höfðu þingmenn að gegna gagnvart goðum? 

4. Nefnið tvær orsakir krossferða. 

5. Við hvaða atburði og ár miðast upphaf og endalok víkingaaldar? 

6. Hvert er megineinkenni persneskra trúarbragða og hver var helsti spámaður þeirra? 

7. Hvenær var tíund tekin upp á Íslandi og hvers vegna skyldu höfðingjar hafa samþykkt 
löggildingu hennar?  

5. Frumheimild. (8%) Lesið eftirfarandi textabrot og svarið öllum spurningunum. 

Texti A. 
,,En nú þykkir mér þat ráð, “ kvað hann, ,,at vér látim ok eigi þá ráða, er mest vilja í gegn 
gangast, ok miðlum svá mál á milli þeira, at hvárirtveggju hafi nakkvat síns máls, ok 
höfum allir ein lög og einn sið. Þat mun verða satt, er vér slítum í sundr lögin, at vér 
munum slíta ok friðinn.” 

1. Hver mælti þessi fleygu orð og hvaða stöðu gegndi hann? (2%) 

2. Hvað er átt við með þessum orðum og af hvaða tilefni eru þau sögð? (2%) 

Texti B. 
Ok at ákveðnum degi kemr hann þar með sínu föruneyti. Jón [Loftsson] var þar fyrir ok 
margir aðrir mikils háttar menn. Um morgininn bjóst byskup til kirkjuvígslu, en Jón ok 
þeir menn, er í ráði váru með honum, gengu til byskups, ok var talat um, hverr 
kirkjumáldagi skyldi vera. Herra byskup spurði, svá sem fylgjandi réttendum, hvárt Jón 
hefði heyrðan erkibyskupsboðskap um kirknaeignir.  

1. Hvað er átt við með orðinu kirkjumáldagi? (1%) 

2. Hver er biskupinn sem þarna kemur fyrir? (1%) 

3. Hver var boðskapur erkibiskups og hvernig brást Jón við honum? (2%) 

6. Stór ritgerð. (25%) 
Landvinningar Rómverja og helstu einkenni rómversks samfélags. 
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Saga, stærðfræðideild 

1. [20%] Krossar 
1. Menn eiga að ástunda það líf sem samræmist lögmálum náttúrunnar. Spakmæli 

stefnunnar er: „Gerðu ekkert og allt verður gert.“ Hér er átt við: 
 Búddismann. 
 Hellenismann. 
 Konfúsíus. 
 Taoismann. 

2. Ilíonskviða fjallar um: 
 átök Grikkja og Persa. 
 heimför Ódysseifs eftir að umsátrinu um Tróju lýkur. 
 flutning Jóna frá Mýkenu til Attíkuskaga. 
 umsátur grískra kappa um Tróju. 

3. Þýskir kaupmenn frá borginni Hamborg reistu árið 1537 fyrstu lúthersku kirkjuna 
hérlendis:  

 á Borðeyri. 
 í Hafnarfirði. 
 á Hólum. 
 á Rifi. 
 í Skálholti. 

4. Landbúnaður hófst í: 
 byrjun fornsteinaldar. 
 lok fornsteinaldar. 
 byrjun nýsteinaldar. 
 lok nýsteinaldar. 

5. Jóhann Tetzel var: 
 alræmdur aflátssali. 
 aðstoðarmaður Lúthers. 
 erindreki páfa á kirkjuþinginu í Worms. 
 þýskur trúboði. 

6. Lög Hammúrabís fundust á steinsúlu í borginni Súsu. Efst á súlunni er mynd af 
Hammúrabí að taka við lögunum úr hendi borgarguðsins sem var: 

 Amon-Ra. 
 Aton. 
 Mardúk. 
 Úrúk. 

7. Gríska þjóðarráðið: 
 fór með framkvæmdavald. 
 gat dæmt menn í útlegð. 
 fór með dómsvald. 
 kaus í æðstu embætti. 

8. Málverkið á myndinni hér til hliðar er eftir: 
 Botticelli. 
 Michaelangelo. 
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 Castiglione. 
 Rembrandt. 

9. Sá sem komst fyrstur fyrir Góðrarvonar-höfða var: 
 Bartholomeus Dias. 
 Kristófer Kólumbus. 
 Magellan. 
 Vasco da Gama. 

10. Þessi maður var óþreytandi við að hafa upp á galdrakindum, einkum á Vestfjörðum, 
enda hafði hann sjálfur upplifað galdrabrennur þegar hann var við nám í Þýskalandi. 
Hér er átt við:  

 Guðmundur Andrésson. 
 Jón Magnússon. 
 Pétur Bjarnason. 
 Þorleif Kortsson. 

2. [10%] Kort  
Merkið inn á meðfylgjandi kort eftirfarandi atriði. Notið tölustafina og verið nákvæm. 

1. Pelopsskagi. 

2. Makedónía. 

3. Etrúria. 

4. Litla-Asía. 

5. Sikiley. 

3. [30%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi – veljið 6 atriði af 8. 
1. Aristóteles. 

2. Hallgrímur Pétursson. 

3. Jústiníanus. 

4. Patricear. 

5. Margrét Valdimarsdóttir Danadrottning. 

6. Arngrímur Jónsson. 

7. Nornahamarinn. 

8. Amerigo Vespucci. 

4.  [15%] Svarið 5 spurningum af 6. 
1. Hvaða munur er á stóisma og epikúrisma? 

2. Hver urðu áhrif landafundanna á evrópska menningu? 

3. Hvaða tækninýjungar komu Súmerar og Egyptar fram með? 

4. Hverjar voru afleiðingar svarta dauða á Íslandi? 

5. Hverjar voru afleiðingar 100 ára stríðsins? 

6. Hverjar voru orsakir endurreisnar? 
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5. [25%] Stór ritgerð.  
Próftakar skulu sjálfir meta lengd svars en beðið er um nákvæmt svar. Íhugið svar ykkar áður 
en þið hefjið skriftir. 

Áhrif trúarbragða á sögu Evrópu frá 500 e. Kr til 1600. 

 

Spænska, máladeild 
Lesskilningur. 

I. 8% Lesið textann og svarið eftirfarandi spurningum á íslensku: 

“El español, o castellano, es la lengua oficial en España, en muchos países de América 
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, el 
Salvador, Uruguay y Venezuela) y en Guinea Ecuatorial, También se habla en la isla de 
Puerto Rico (donde es oficial junto con el inglés) y en otras zonas de los Estados Unidos, 
en Filipinas y entre la población judía de origen sefardí. 
El número de personas que hablan español en el mundo es de unos 400 millones. El 
español es, por tanto, la tercera lengua más hablada del planeta, después del chino 
mandarín y del inglés, y la segunda lengua más internacional. Además el número de 
estudiantes de español en el mundo es cada vez más y más. 
En España se hablan, además de español o castellano, otras lenguas, como el catalán, el 
valenciano, el gallego o el vascuence, que también son lenguas oficiales en España.” 
“En Brasil la gente habla portugués y también muchas personas estudian español en las 
escuelas para comunicarse y porque quieren hacer negocios y trabajar con los países que 
hablan español. 
En general, muchas personas estudian español para encontrar trabajo, para viajar, para 
hablar con amigos españoles o porque quieren estudiar en España o porque tienen un 
novio o una novia que habla español, simplemente, porque les gusta esta lengua.” 
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1. ¿Se habla español en todos los países de Latinoamérica? 

2. ¿Cuántas personas hablan español? 

3. ¿El español es la tercera lengua que más se habla en el planeta? 

4. ¿Cuántas y cuáles lenguas se hablan en España? 

5. ¿Por qué la gente estudia español? (2%) 

Gramática. 

I. 10% Veljið rétta sögn og setjið hana í nútíð í eyðurnar. Ath. Það þarf ekki að 
breyta hay. Sagnorðin er hægt að nota oftar en einu sinni. 

hay llevar ser estar tener 

1. Marie y yo _______________ de Canadá. Nosotros _______________ aquí en 
Málaga porque queremos estudiar español. Vivimos en una casa muy bonita. 

2. Tú _______________ unas gafas de sol. 

3. En el centro de la ciudad _______________ una oficina de correos. 

4. El libro _______________ en el sofá. 

5. Los servicios _______________ allí. 

6. Alejandro y Manuel _______________ muy majos. 

7. Enrique _______________ un perro. 

8. En Reykjavík no _______________ un metro. 

9. El bebé _______________ dos meses 

II. 4% Breytið eftirfarandi karlkynsorðum í kvenkynsorð: 

señor  español  unos  inteligente  

estudiante  moreno  director  hombre  

III 3% Skrifið eftirfarandi orð í fleirtölu: 
tabú  reloj  rubí  

nuez  estudiante  inglés  

IV. 3% Ljúkið við að búa til eftirfarandi spurningar: 
Dæmi: ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. 

1. ¿_________________________ le pongo? Medio kilo de tomates, por favor. 
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2. ¿_________________________ es tu cumpleaños? El 4 de enero. 

3. ¿_________________________ es? Son 12 euros. 

4. ¿_________________________ estás? Bien gracias, ¿Y tú? 

5. ¿_________________________ vas a España? Voy en Agosto. 

6. ¿_________________________ abren los bancos? A las 9:15. 

V: 4% Skrifið tölurnar með bókstöfum: 
1. 32.400  

2. 1072  

3. 100.012  

4. 550  

VI: 10% Beygið eftirfarandi sagnir í nútíð og setjið þær í eyðurnar: 
1. Vosotros (tener)_________________________ muchos amigos en la escuela. 

2. Ellos (venir) _________________________ a la piscina con nosotros. 

3. Ella (querer) _________________________ a Pétur. 

4. Los niños (desayunar) _________________________ un yogurt con frutas. 

5. La secretaria (empezar) _________________________ a trabajar a las 8:00 hrs. 

6. Estos zapatos (costar) _________________________ 50 euros. 

7. Tú (irse) _________________________ ahora al colegio. 

8. Yo (hacer)_________________________ la tarea de español por la tarde. 

9. Tú (vestirse) _________________________ muy rápido para ir a la escuela. 

10. Usted no (entender) _________________________ la lección. 

VII. 5% Strikið undir rétta lausn: 
1. No sé quien es esa chica porque no las/la/ella conozco. 

2. A ellos les/la/nos cae muy bien Cristina. 

3. El profesor dice que ellos/los/él son muy majos. 

4. Ustedes son/les/se levantan tarde. 

5. Ustedes/Os/Vosotros parecéis muy inteligentes. 

6. ¿Se/Te/Tú gustan las películas de ciencia ficción? 
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7. ¿Esos chicos son tu/tus/sus amigos? 

8. A Carlos él/le/se encantan los ordenadores. 

9. Esos estudiantes son nuestro/mi/mis compañeros. 

10. ¿Qué él/os/se parece la nueva profesora? 

Spurningar. 

I. 10% Svarið eftirfarandi spurningum á spænsku með heilum setningum: 
1. ¿Cuál es tu edad? 

2. ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? 

3. ¿Qué haces los viernes y los sábados por la noche? 

4. ¿Hay un banco por aquí cerca? 

5. ¿Qué haces normalmente en tus vacaciones? 

6. Perdone, señorita. ¿El señor Rodríguez, por favor? 

7. ¿Cómo voy a Kringlan, por favor? 

Þýðing. 

I. 8% Þýðið á íslensku: 
Casi todas las tiendas y supermercados abren todos los días excepto los domingos. 
Abren de las 10 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 5 hasta las 8 de la noche. 
Algunos grandes almacenes abren todo el día de 10 de la mañana a 9 de la noche. 
Podemos ir al banco de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde. 
Algunos abren por la tarde, pero muy pocos. De octubre a mayo también están abiertos 
los sábados por la mañana, pero cierran a la una. 

Málnotkun og orðaforði. 

I. 3% Ljúkið við eftirfarandi setningar eins og gert er í dæminu: 
Dæmi: La hija de mi madre es mi hermana. 

1. El padre de mi padre es mi ______. 

2. Mi padre es el _________________________ de mi madre. 

3. Los hijos de mi madre son mis _________________________. 

4. El hijo de mi hermana es mi _________________________. 

5. El hijo de mi hijo es mi _________________________. 

II. 3% Tengið saman viðeigandi setningar í dálkum A og B. 
Svarið með því að nota tölustafi og bókstafi. Til dæmis: 6-b. 
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A B 

1. ¿Cuándo estudias? mí tampoco. 

2. Mira aquellos zapatos ¡Son 
preciosos!. 

ara María. 

3. Son 33.200 euros. laro que sí! Y el kilo cuesta poco. 

4. Los plátanos están frescos ¿verdad? Qué pena! 

5. No me gusta nada el fútbol. , claro y ¡qué baratos! 

6. Yo me llamo Tomás ¿Y tú? Qué barbaridad!. 

7. Lo siento no puedo ir al cine hoy. asi siempre los fines de semana. 

III. 4% Skrifið með bókstöfum hvað klukkan er: 
1. 12:40  

2. 8:15  

3. 5:30  

4. 6:45  

IV. 5% Skrifið í hvern dálk fimm orð á spænsku með íslenskri þýðingu: 

Föt Matur 

Hjúskaparstaða Frístundir 

V. 4% Veljið rétt orð eða orðasamband og setjið það í eyðurnar: 

Vale Mira ¡Vaya! ¡Qué buena chica! 

¡Ni hablar Quédese con la vuelta Encantado Venga 

1. -Por favor, ¿tiene hora? -________. 
-Tengo el reloj parado. 

2. -Señor, son 20 euros. 
-Bueno, ________. 

3. -¡Oye! ¿Dónde está la nueva ayudante? 
-_________, está ahí, con Pedro. 
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4. -Chico, no encuentro un apartamento. 
-Yo conozco una agencia inmobiliaria muy cerca de aquí, ¿Vamos?_____ Te 
acompaño. 

5. ¿Vamos con José Francisco? 
-¿Con José Francisco? ____________. Es muy aburrido. 

6. -Teresa siempre estudia en casa. 
-__________. 

7. -Señora, ya llegamos. Este es su hotel. 
-Gracias. Aquí tiene 50 euros y _______. 

8. -Esta es mi hermana Catalina. 
-Hola, ______. 

VI. 4% Horfið á myndina og merkið síðan við hvort eftirfarandi setningar eru réttar 
eða rangar. 

 
 

1. La silla está encima de la mesa. _________ 

2. Hay una lámpara al lado del sofá. _______ 

3. El armario está entre la mesa y la televisión ________ 

4. La mesa está enfrente del sofá. _______ 

Composición. 

I. 12% Semjið ritgerð á spænsku út frá myndinni: 
Nauðsynlegt er að nota sem mest af því námsefni sem farið hefur verið yfir (nafn, 
útlit, persónueinkenni, heimilisfang, þjóðerni, fjölskylda, daglegar athafnir, lýsing 
á aðstæðum, o.s.frv.). 
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Stærðfræði, máladeild 
1. (8%) 

Leysið jöfnurnar:  

a) 
x x
3

1
2 6

1+ = −  

b) 0123 2 =−+ xx  

2. (8%) 
Einfaldið:  

a) 82
5

107
1

20
3

22 −
+

++
+

−
−+ xxx

x
xx  

b) ( )4 22 1 2 3
xy x y: :−

 

3. (4%) 
Leysið jöfnuhneppið: 

3573
452

=−
=+

yx
yx

 

4. (4%) 
Tala er margfölduð með 4 og 10 bætt við útkomuna. Þá er komin tala sem er tvöföld 
upphaflega talan. Hver var hún? 

5. (12%)  
 Gefin er jafna fleygbogans 132 2 +−= xxy  

a) Finnið topppunkt fleygbogans. 

b) Finnið skurðpunkta fleygbogans við −x ás 

c) Teiknið fleygbogann í hnitakerfi. 
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6. (12%) 
Gefnir eru punktarnir )3,2(−=A og )7,2(=B  

a) Finnið hallatölu línu í gegnum punktana  

b) Ritið jöfnu línu í gegnum punktana  

c) Teiknið línuna í hnitakerfi 

 

7. (12%) 
Gefin er margliðan )3()2()( +⋅−= xxxP  

a) Hvert er stig margliðunnar? 

b) Finnið )3(P . 

c) Gerið formerkjamynd fyrir margliðuna . 

8. (8%) 

a) Ritið jöfnu hrings með miðju í (2, –5) og radíus3  

b) Finnið miðju og radíus hringsins 016810: 22 =+−+− yyxxH  

9. (8%) 

a) Finnið f ′  ef 42)( 3 +++= xxxxf  

b) Finnið jöfnu snertils við fallið xxxf 2)( 3 −= í punktinum 3=x  

10. (8%) 
Gefin er mismunaruna þar sem 41 =a og 3=d   

a) Finnið 10a  

b) Reiknið út summu 10 fyrstu liða rununnar 

11. (8%) 
Gefin er kvótaruna þar sem 42 =a og 364 =a  

a) Finnið kvóta rununnar 
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b) Finnið summu 4 fyrstu liða rununnar 

12. (8%)  

a) Finnið summu allra þriggja stafa talna sem 7 ganga upp í. 

b) Hundrað sléttar tölur í röð eru lagðar saman. Út kemur 11500. Hver var stærsta talan? 

Stærðfræði, viðskipta- og upplýsingadeild 

1. (16%) Gefnir eru punktarnir A = (-6,1) og B = (2,3) 

a) Finnið vigurinnn AB  

b) Finnið lengd vigursins AB  

c) Finnið þvervigur vigursins AB  (þ.e. þAB ) 

d) Finnið einingavigur samsíða AB  

e) Finnið ofanvarp vigursins 






−
=

3
1

a  á línu sem liggur í gegnum punktana A og B 

2. (12%) Leysið eftirfarandi jöfnur: 

a) 64,0)20sin( −=°+v  

b) 132 =−x  

c) ( ) )2log(2102log +=+x   

d) ( ) ( ) 0234232 =+−+ xxxx  

3. (4%) Gefin er jafna fleygbogans 132 2 +−= xxy  

Finnið topppunkt fleygbogans 

4. (4%) Gefið er fallið Cxxxf +−= 8)( 2 . Finnið töluna C ef 4=x er núllstöð fallsins. 

5. (8%) 

a) Skilgreinið hugtakið bogmál hornsins v (radíantala) 

b) Hvert er bogmál hornsins (radíantala horns) sem er 115° 

6. (8%) 

a) Skilgreinið hugtakið stefnuhorn vigurs. 

b) Hvert er stefnuhorn vigusins 







−
−

=
6
2

a  

7. (4%) Þríhyrningurinn ABC  hefur hliðarnar 6=a , 5=b  og 10=c . Finnið hornið C 

8. (10%) Einfaldið:  
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a) 
32
12

62
7

2 2 +
+

−
−−

+
− x

x
xxx

x  

b) 
63

6 123

: ba
ba  

9. (12%) Gefin er stikun línunnar 




+=
+=

ty
tx

m
1

79
:  og hringurinn 

016810: 22 =+−+− yyxxH  

a) Hver er hallatala línunar m  

b) Hver er miðja og radíus hringsins H . 

c) Finnið skurðpunkt línunnar m  og hringsins H . 

10. (4%) Finnið t þannig að vigrarnir 







+

=
3t

t
a og 








=

5
4

b  verði samsíða. 

11. (4%) Gefnir eru punktarnir )5,4(=A  og )4,2( −=B .  

Finnið hnit punkts C á ásy −  þannig að hornið A  í þríhyrningnum ABC  verði 
90°. 

12. (10%) Sannið eftirfarandi reglu: 

Í þríhyrningnum ABC gildir:  ( ) ( ) ( )C
c

B
b

A
a

sinsinsin
==  

13. (4%) Svæðið á myndinni er samsett úr tveimur þríhyrningum. Tölurnar sem gefnar eru 
á myndinni eru lengdir á viðkomandi hliðum. Finnið stærð hvössu hornanna v 
þannig að flatarmál alls svæðisins verði 6,5. 

 

Stærðfræði, stærðfræðideild, lesin og ólesin 

LESINN HLUTI (100%) 

1. (14%) Skilgreinið. 

a) Staðarvigur (stöðuvigur). 

b) Stefnuhorn. 

2. (14%) Leysið ójöfnurnar. 

a) ( ) ( )
4

121
2

2 −
−≤

− xxxx  
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b) 642 >−x  

3. (19%) Sannið að jafnan 02 =++ CBxAx  ( )0≠A hefur lausnirnar 

A
ACBBx

2
42

1
−+−

=
 og A

ACBBx
2

42

2
−−−

=
  

4. (14%) Gefið er 5
3)cos( =v . 

a) Finnið með fullri nákvæmni )sin(v  og )tan(v . 

b) Finnið hve mörg gildi á v koma til greina á fyrstu umferð og á hvaða fjórðungum 
þessi gildi eru. 

5. (21%) 
a) Skilgreinið ofanvarp vigursins a  á stefndu línuna l . 

b) Finnið ofanvarp vigursins 







=

3
1

a  á línuna 23
4 += xy  

c) Finnið ofanvarp punktsins )2,4(=A  á línuna 23
4 += xy  

6. (18%) Sannið að ef M er miðpunktur striksins AB og P  einhver punktur, þá gildir 

( )PBPAPM += 2
1

 

ÓLESINN HLUTI (100%) 

1. (10%) Einfaldið: 

a) ( )31

6 123

ab

ba
−

 

b) 22

2
3 xxx

x
−

−  

2. (10%) Leysið jöfnurnar: 
a) xx −=− 21  

b) 8032 =x
 

3. (5%) Ferill bolta þegar tekið er vítaskot í körfubolta fylgir fleygboga jöfnunni 
241,01,215,2 xxy −+=  þar sem y  er hæð boltans yfir gólfinu í metrum og x  er 

fjarlægðin í metrum reiknað lárétt eftir gólfinu frá vítalínu. Finnð hve hátt boltinn 
fer. 
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4. (5%) Leysið jöfnuna: 5.0)202sin( −=°−v  

5. (5%) Gefið er að 93 == ba  og 253 =− ba . Finnið ba ⋅ . 

6. (5%) Punktarnir )3,1(−=A  og )8,4(=B  eru endapunktar á miðstrengi hrings. Finnið 
stikun hringsins. 

7. (5%) Finnið fyrir hvaða gildi á t verður hornið frá a  til b  °90  ef 







−

=
1t

t
a  og 








 +
=

4
32t

b  

8. (5%) Maður fer á hesti yfir straumharða á. Sjónlínan milli vaðstaðanna myndar rétt 
horn við bakka árinnar. Hesturinn nær hraðanum 5 m/s í lygnu vatni. Fljótið er 
100 metra breitt og hefur jafnan straum sem er 3 m/s. Finnið hve lengi hesturinn 
er að fara beina leið yfir ána ef hann fer yfir á hámarkshraða. 

9. (10%) Í þríhyrningnum ABC  er gefið 4,62 =°= aA og 3=b  
a) Finnið hornið B  

b) Finnið flatarmál þríhyrningsins ABC . 

10. (15%) Gefin er margliðan 
5)12()( += xxP , sem er ekki á staðalformi.  

a) Finnið stig )(xP . 

b) Finnið forystustuðul )(xP . 

c) Finnið núllstöð(var) )(xP . 

11. (5%) Gefnir eru punktarnir )5,4(=A  og )4,2( −=B .  
Finnið hnit punkts C á ásy −  þannig að hornið A  í þríhyrningnum ABC  verði 90°. 

12. (5%) Hring er lýst með jöfnunni x y x2 2 2 0+ + = . Finnið skurðpunkta hans og 

línunnar xy ⋅= 3 . 

13. (5%) Finnið vigur með lengdina 7 sem er gagnstefna línunni 52 −= xy . 

14. (10%) Gefnir eru punktarnir )5,4(=A , )4,2( −=B  og )2,1( −−=C .  
a) Finnið stefnuhorn CA  . 

b) Finnið hvar A  lendir ef þríhyrningnum ABC  er snúið um 60° um punktinn C ? 

 

Tölvunotkun, 
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Þjóðhagfræði 
1. Krossaspurningar (30%). Réttur kross gefur 2 stig, ef merkt er við rangan 
kross er 0,5 stig í frádrátt. Enginn frádráttur er, ef svari er sleppt. 

1. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er dæmi um stefnuhagfræði (pósitíf)? 

a) Hækkun skatta eykur tekjur ríkissjóðs. 

b) Verðbólga á áttunda áratugnum var mjög mikil. 

c) Breikkun Reykjanessbrautar er skynsamlegri en lýsing Hellisheiðar. 

d) Ef sparnaður eykst í lokuðu hagkerfi aukast fjárfestingar. 

2. Þegar talað er um vinnuafl er átt við: 

a) Alla, á vinnufærum aldri, 16 ára til 74 ára. 

b) Alla, sem eru í vinnu á aldrinum, 16 ára til 74 ára. 

c) Alla, sem eru á vinnufærum aldri, atvinnulausir og þeir sem eru í vinnu. 

d) Hlutfall þeirra sem eru í vinnu af mannfjölda á vinnufærum aldri, 16 ára til 74 ára. 

3. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt um teygni? 

a) Þegar eftirspurn er teygin hefur verðbreyting lítil áhrif á selt magn. 

b) Þegar eftirspurn er algerlega teygin skipta verðbreytingar engu máli. 

c) Þegar eftirspurn er óteygin hefur verðbreyting lítil áhrif á selt magn. 

d) Bæði c) og b) er rétt. 

4. Skuldir Seðlabanka Íslands eru: 

a) Seðlar og mynt, bundin innlán viðskiptabankanna og hlutabréf. 

b) Seðlar og mynt, bundin innlán viðskiptabankanna, gjaldeyrir og verðbréf. 

c) Seðlar og mynt, gjaldeyrir, verðbréf og skuldabréf. 

d) Seðlar og mynt, bundin innlán viðskiptabankanna og skuldabréf. 

5. Ef aðeins er um endurfjárfestingar að ræða í hagkerfinu þá: 

a) Er framleiðslan óbreytt. 

b) Slitna framleiðslutækin og úreldast. 

c) Minnkar framleiðslan og lífskjör fara versnandi. 

d) Eykst framleiðslugetan með tímanum. 

6. Hámarkverð: 

a) Er hærra en verð á frjálsum markaði. 
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b) Er sett til að vernda framleiðendur. 

c) Leiðir til umframframboðs. 

d) Leiðir til umframeftirspurnar. 

7. Framleiðsluaðferð þjóðhagsreikninga er aðferð sem: 

a) Byggir á að meta þau verðmæti sem ráðstafað er til endanlegra nota. 

b) Byggir á að meta verðmætasköpunina eða virðisaukann þar sem hann verður til. 

c) Byggir á að meta þær tekjur sem fara til þeirra sem eiga framleiðsluþættina. 

d) a og b eru rétt. 

8. Flotgengisstefna stjórnvalda gengur út á:  

a) Að viðhalda ákveðnu föstu verðhlutfalli milli gjaldmiðla. 

b) Að halda genginu föstu innan ákveðinna vikmarka. 

c) Að gengið ákvarðist af framboði og eftirspurn á gjaldeyrismarkaði. 

d) Að gengið ákvarðist af gengi gjaldmiðla nágrannaríkja okkar. 

9. Hverjir eru kostir miðstýrðs hagkerfis? 

a) Þar eru ákvarðanir um framleiðslu og dreifingu gæða teknar af aðilum markaðarins. 

b) Sveiflur í efnahagslífinu eru litlar. 

c) Hagnaðarvon knýr fólk áfram. 

d) Framleiðslutækin eru yfirleitt í einkaeign. 

10. Hvernig getur Seðlabanki Íslands dregið úr peningamagni í umferð? 

a) Lækkað bindiskyldu. 

b) Selt ríkisskuldabréf. 

c) Lækkað vexti í endurhverfum viðskiptum. 

d) Ekkert ofantalið er rétt. 

11. Ástæður kostnaðarverðbólgu eru ekki: 

a) Hækkun óbeinna skatta. 

b) Náttúruhamfarir. 

c) Hækkun á innfluttu efni til framleiðslunnar. 

d) Aukið peningamagn í umferð. 

12. Hvert af eftirfarandi er lýsing á samgæðum (e. public goods)? 

a) Þau gæði sem hið opinbera vill láta þegnum í té eða hvetja til neyslu á. 

b) Sú vara eða þjónusta sem ekki er hægt að veita einum án þess að aðrir njóti hennar 
jafnframt. 
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c) Það sem selt er einum neytanda geta ekki aðrir neytt nema greiða fyrir. 

d) Allt ofantalið er rangt. 

13. Grunnfé (M0) er skilgreint sem: 

a) Seðlar og mynt í umferð hjá almenningi og varasjóður viðskiptabankanna. 

b) Seðlar og mynt í umferð hjá almenningi og veltiinnlán bankakerfisins. 

c) Seðlar og mynt í umferð hjá almenningi og almennt sparifé. 

d) Seðlar og mynt í umferð hjá almenningi, fyrirtækjum og stofnunum. 

14. Vergar fjárfestingar eru: 

a) Heildarfjárfestingar í fastafjármunum. 

b) Fjárfestingar til að endurnýja það sem slitnar og úreldist samsvarar afskriftum í 
þjóðhagsreikningum. 

c) Heildarfjárfestingar í fastafjármunum auk birgðabreytinga. 

d) Heildarfjárfestingar í fastafjármunum að frádregnum afskriftum. 

15. Með kenningum sínum um „laisses faire“ á Adam Smith við að: 

a) Stjórnvöld eigi að sjá til þess að full atvinna sé í þjóðfélaginu. 

b) Sérhæfing og viðskipti milli þjóða skili þjóðfélaginu meiri framleiðslu og betri 
lífskjörum. 

c) Stjórnvöld eigi að hafa sem minnst afskipti af atvinnulífinu. 

d) b og c eru rétt. 

2. Dæmakrossar. (18%) Réttur kross gefur 3 stig, enginn frádráttur er, ef merkt 
er við rangan kross. 

16. Árið 2002 var vísitala neysluverðs 210,2 stig en árið 2003 var hún 227,4 stig. Hver 
var verðbólgan á árinu 2003 borið saman við árið á undan? 

a) 8,18%. 

b) 7,56%. 

c) 1,07%. 

d) 9,2%. 

17. Í hagkerfi liggja fyrir eftirfarandi upplýsingar fyrir árið 2002: einkaneysla 130, 
samneysla 35, fjárfestingar 28, birgðir í upphafi árs 10 en birgðir í lok árs 8, 
viðskiptajöfnuður var -3 og framleiðslustyrkir 9. Hver er verg landsframleiðsla (VLF) 
árið 2002? 

a) 194. 

b) 196. 

c) 197. 
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d) 188. 

18. Danmörk og Noregur framleiða hvort um sig tvær vörur. Línuskauta og hjólabretti. 
Danmörk notar 20 vinnustundir í framleiðslu á línuskautum en 10 vinnustundir í 
framleiðslu á hjólabrettum. Noregur notar hinsvegar 12 vinnustundir í framleiðslu á 
línuskautum en 8 í framleiðslu á hjólabrettum. Nú ætla löndin að stunda viðskipti sín 
á milli, hver er hagstæðasta viðskiptaformið þeirra á milli?  

a) Noregur hefur algjöra yfirburði í framleiðslu á línuskautum og hjólabrettum og því á 
Noregur að framleiða báðar vörutegundir og selja til Danmerkur. 

b) Noregur á að framleiða hjólabretti og selja til Danmerkur og Danmörk á að framleiða 
línuskauta og selja til Noregs. 

c) Danmörk á að framleiða hjólabretti og selja til Noregs og Noregur á að framleiða 
línuskauta og selja til Danmerkur. 

d) Danmörk hefur algjöra yfirburði í framleiðslu á línuskautum og hjólabrettum og því á 
Danmörk að framleiða báðar vörutegundir og selja til Noregs. 

19. Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir um verga landsframleiðslu í milljörðum króna og 
vísitölu neysluverðs árin 1998 til 2000. VLF árið 1998 var 330, 1999 var hún 370 og 
2000 var hún 400. Vísitala neysluverðs árið 1998 var 150 stig, 160 stig árið 1999 og 
165 stig árið 2000. Hver var hagvöxturinn árið 1999? 

a) 4,8%. 

b) 4,5%. 

c) 4,3%. 

d) 5,1%. 

20. Í hagkerfi einu er VÞF = 1050, afskriftir fyrirtækja eru 74 og afskriftir hins opinbera 
4, óbeinir skattar eru 35 og framleiðslustyrkir engir, arðgreiðslur til heimilanna eru 
15. Hrein þjóðarframleiðsla á tekjuvirði í þessu hagkerfi er: 

a) 937. 

b) 952. 

c) 933. 

d) 972. 

21. Mannfjöldi 16–74 ára er 295.000. Atvinnuþátttaka er 80% en atvinnuleysi er 6%. 
Atvinnulausir eru því: 

a) 17.700. 

b) 14.160. 

c) 14.750. 

d) allt ofantalið er rangt. 

3. (8%) Framboði og eftirspurn eftir tiltekinni vöru er lýst með jöfnunum: 

Framboð: Mf = 5000 – 10V Eftirspurn: Me = - 2000 + 60V 
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a) Reiknið og teiknið jafnvægisverð og jafnvægismagn. 

  
b) Hvað gerist á markaðnum ef stjórnvöld ákvarða verðið 90 krónur? (Sýnið á myndinni). 

c) Hvað mun gerast ef varan kemst skyndilega í tísku? Hvernig gæti ný eftirspurnarjafna 
fyrir vöruna litið út? 

4. (16%) Svarið aðeins 2 af 3 spurningum. Vandið svör ykkar. 
a) Segið frá innri og ytri orsökum atvinnuleysis. 

b) Fjallið um fjármálastjórn á þenslutímum. 

c) Fjallið um markaðshagkerfi, kosti þess og galla. 

5. (18%) Svarið aðeins 3 af 4 spurningum. Vandið svör ykkar. 
a) Hvað segir lögmálið um minnkandi afrakstur okkur? Notið mynd máli ykkar til 

stuðnings. 

b) Hver er munurinn á launamyndun á skipulögðum vinnumarkaði og óskipulögðum 
vinnumarkaði? Notið mynd máli ykkar til stuðnings. 

c) Hvernig myndast eftirspurnarverðbólga? Notið mynd máli ykkar til stuðnings. 

d) Hvað er hagsveifla? Fjallið um orsakir hagsveiflu og stig hennar. Notið mynd máli 
ykkar til stuðnings. 

6. (10%) Stutt ritgerð. Veljið annaðhvort efnið og skrifið stutta ritgerð. 
a) Fjallið um kenningu Adam Smith um algjöra yfirburði og kenningu David Ricardos 

um hlutfallslega yfirburði. 

b) Fjallið um Þjóðhagsreikninga, til hvers eru þeir, hvað mæla þeir og hvað ekki? 

Þýska 

A. 25%  Wortschatz und Textverständnis 
1. (10 %) Ólesinn texti. Lesen Sie die E-mail  

Liebe Clara, 

ich schreibe dir jetzt aus einem Internet-Café in Hannover. Christine, Petra und ich sind 
schon eine Woche auf unserer Reise durch Europa. In Kopenhagen fing es an. Da haben 
wir die Interrail-Tickets gekauft und sind gleich nach Süden losgefahren. Es war schon 
dunkel, als wir in Hamburg ausstiegen. Wir hatten ein Zimmer in einer Pension gebucht, 
und nachdem wir unser Gepäck aufs Zimmer getragen haben, nahmen wir den Bus ins 
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Zentrum. Wir waren noch nie da. Hamburg bei Nacht solltest du mal erleben! Besonders 
St. Pauli. Die Tanzlokale und die vielen Kneipen haben die ganze Nacht auf. In einem 
kleinen italienischen Restaurant im Vergnügungsviertel trafen wir zwei Jungen aus Italien 
und am nächsten Tag sind wir alle fünf ein bisschen im Zentrum herumgelaufen. Um ein 
Uhr haben Petra, Cristine und ich eine Stadtrundfahrt im berühmten Doppeldecker 
gemacht, was ein Muss für alle Hamburgbesucher ist und haben viel Spaß gehabt. Am 
Nachmittag besuchten wir ein Gewürzmuseum, wo man Gewürze aus aller Welt anfassen, 
riechen und probieren kann. Am dritten Tag sind wir weiter nach Süden gezogen, diesmal 
nach Hannover, denn es sollte hier heute Abend ein Konzert mit der Band “Die toten 
Hosen” geben. Das Konzert hat man wegen Krankheit des Sängers abgesagt, haben wir 
gerade gehört. Petra hat sich deshalb gelb und grün geärgert, Dieter ist ja ihr 
Lieblingssänger. Wir sitzen jetzt am Fenster, schauen uns das bunte Straßenleben an und 
hauen uns spanische Weintrauben rein. Nächstes Mal wenn ich an einen Computer 
komme, werde ich dir wahrscheinlich aus Göttingen, Kassel oder Erfurt schreiben, 
kommt darauf an was uns besser gefällt, bis dann, unsere besten Grüße aus Hannover, 
deine Julia. 
und beantworten Sie bitte die Fragen auf Isländisch: 
a) Welche Städte haben die Mädchen auf ihrer Reise besucht? 
b) Wann kamen sie nach Hamburg? 
c) Waren sie schon einmal in Hamburg? 
e) Wo war das italienische Restaurant? 
f) Was haben sie mit den Itlienern gemacht? 
g) Was ist ein Muss für den Hamburgbesucher? 
h) Was für ein Museum besuchten die Mädchen? 
i) Warum hat sich Petra geärgert? 
j) Was machen die Mädchen am Fenster ? (2 atr.) 
k) Gehen die Mädchen nach Göttingen, Kassel oder Erfurt? 

2. (10%) Lesinn texti. 

Setjið orðin/orðasamböndin í svigunum á þýsku inn í eyðurnar:  
Heute__________ (förum við í skólaferðalag) nach Hamburg. Die Stadt ist der 

bedeutendste ______ (höfn) Deutschlands. 13.000 ________ (skip í flt.) kommen jedes 

Jahr nach Hamburg und befördern 70 Millionen Tonnen ________ (vörur). 

Hamburg war schon im 14. _______ (öld) Mitglied der “Hanse”. ________ (kaupmenn) 

aus Hamburg segelten unter anderem nach Island. Sie brachten _________ (korn) und 

____ (efni) nach Island und kauften von den Bauern _______(fiskur) und _______ (lýsi).  

3. (5%) Setjið rétt orð í eyðurnar á þýsku. 

mál einkarannsóknarlögregla leita hvar horfinn 

saknað eigandi umboðsmaður hljómsveit áður fyrr 

Der ______ Müller untersucht den ______ „Udo Buchental“. Zuerst trifft er, in einem 

Restaurant , Herrn Schreier, der Udos ______ ist. Sie sprechen über Udo, denn er ist 
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_______ und Müller soll ihn _____. Udo wird seit gestern ______, und keiner weiß, 

______ er jetzt ist.  

Im Lokal „Quasimodo“ will Müller eine ______ treffen, mit der Udo ____ spielte. 

Danach besucht er Herrn Ricky Berg , den ______ der Plattenfirma „Rickyrecords“. 

B. 50% Grammatik 
1. (10%) Tengið eftirfarandi setningar með aukatengingum.  

Du hast mein Honorar sogar verdoppelt. Alles hat so gut geklappt. (af því að) 

Ich weiß es. Er will in Berlin wohnen. (að) 

Wir sind mit der Arbeit fertig. Wir gehen zum Schwimmen. (þegar) 

Bea fragt den Toningenieur. Hat es etwas Besonderes gegeben. (hvort) 

Ihr wart letzten Sommer in Griechenland.  Ihr habt gut gegessen und Party gemacht. 

(þegar) 

2. (10%) Setjið textann í núliðna tíð. 

Letzten Sommer war ich in Tunesien. Da traf ich einen Freund aus meiner Schule. Er 

stand einfach da im Flughafen und wartete auf mich. Wir gingen zusammen  zur  

Information, denn wir mußten ein Hotelzimmer finden. Wir hatten Glück und  fanden  ein 

gutes Zimmer. An diesem Abend aßen wir in einem sehr guten Restaurant und danach 

schlief ich sehr früh ein. 

3. (6%) Setjið sagnirnar í eyðurnar í þátíð. 

Ich ______ (fahren) nach Griechenland. Dort ______ (können) ich einen Bekannten 

besuchen. Das Land ______ (gefallen) mir sehr gut. Wir ______ (reisen) von Insel zu 

Insel und _______ (haben) viel Spaß. Nachts ______ (schlafen) wir auf Campingplätzen.  

4. (10%) Setjið inn réttar endingar lýsingarorða og ákvæðisorða. 

In Hamburg sieht man die schön_______Kirchen überall, z. B. die berühmt_______ 

Sankt Michaelis Kirche. Von d_______ hoh_______ Aussichtsplattform (e) hat man 

ein_______ herrlich_______ Blick(r) über d_______ schön_______ Innenstadt(e) und 

d_______ viel_______ Kirchentürme(flt.). In d_______ Stadtzentrum (s)  kann man in 

ein gemütlich_______ Restaurant gehen und mit gut_______ Freunden an ein_______ 

klein_______ Tisch den ganzen Tag sitzen, alt_______ und jung_______ Leute 

betrachten oder nur eine Tasse Kaffee trinken. Nachts geht man dann vielleicht in das 

bekannt_______ Vergnügungsviertel St. Pauli. Wenn ich in Hamburg bin, gehe ich  auch 

gern zu mein_______ Tante, sie wohnt  seit viel_______ Jahren in Hamburg.  
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5. (14%) Stíll. Þýðið yfir á þýsku.  

Nú hef ég verið í þrjá mánuði í Münster. Þetta er falleg borg. Hér er stór háskóli. Hérna 

eru líka mörg gömul hús og notaleg kaffihús. Í gærkvöldi var ég með vini mínum á 

veitingastað. Við pöntuðum nautasteik og grænmeti og síðan sætan eftirrétt. Seint um 

kvöldið fórum við á tónleika. Það var mjög gaman. Á morgun förum við, Sandra og ég, á 

markaðinn. Við ætlum að gera innkaup af því að við eigum að elda fyrir fjölskylduna. Á 

markaðnum hittum við margt fólk. 

C. 25%  Schriftlicher Ausdruck  
1. (15%) Deutsche Märchen. Bitte beantworten Sie die Fragen auf Deutsch 

Schneewittchen: 

1. Warum sah die Königin immer wieder in ihren Spiegel? 

2. Warum hat der Jäger Schneewittchen nicht getötet? 

3. Was verkaufte die böse Stiefmutter dem schönen Schneewittchen? (3 atr.) 

Aschenputtel: 

4. “Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.”  

Wer hat das gesagt, zu wem und warum ? 

5. “Rucke di gu, rucke di gu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte 

 Braut sitzt noch daheim.”  Was machte der Prinz, als er das hörte ? 

2. 10% „Einer singt falsch“ Erzählen Sie von Udo Buchental 

Notið spurningarnar hér fyrir neðan, ykkur til stuðnings (a.m.k. 60 orð). 
Was ist mit ihm? (eða wo ist er?) 
Was sollen Müller und Bea machen?  
Was für ein Sänger ist er? 
Wie hat er sich verändert? 
Warum singt er nicht mehr mit seinen alten Freunden? 
Oder singt er vielleicht mit ihnen? 
Wer ist seine Freundin? 
Was können Sie von ihr erzählen? 
Wer singt am Ende falsch? 
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Slit verslunardeildar V.Í. 2004 
Kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 

Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar verslunardeild 
Verzlunarskóla Íslands verður slitið að loknu 99. starfsári sínu. Sérstaklega býð ég vel-komna 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 3. 
bekkjar tilhlýðilegan sóma. 

3. bekkur: 

Í þriðja bekk gengu 323 nemendur til prófs, sem er 27 nemenda aukning, enda voru teknir inn 12 
bekkir í haust sem er mesti fjöldi innritaðra nemenda í sögu skólans. 243 nemendur hafa lokið 
prófi með fullnægjandi árangri sem er fækkun um 12. 32 nemendur féllu og 48 eiga prófum ólokið 
eða þurfa að endurtaka próf. Verslunarprófsnemendum mun því ekki fjölga á næsta ári heldur 
fækka. Þessi óskemmtilega niðurstaða breytir þó ekki því að fjöldi nemenda í þriðja bekk hefur 
náð glæsilegum árangri. Ég minnist þess ekki að hafa séð glæsilegri árangur en hjá 3-E. Það er 
ekki aðeins að meðaleinkunnin í bekknum sé 8,0 heldur hafa allir nemendur bekkjarins 28 að tölu 
lokið prófum og enginn með þriðju einkunn. Langflestir eru með I. einkunn og álíka margir eru 
með I. ág. eink-unn og II. einkunn  

I. ágætiseinkunn fengu 8 nemendur þriðja bekkjar að þessu sinni. 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: 
Gunnur Melkorka Helgadóttir 3-J 9,4 
Hjördís Sif Viðarsdóttir  3-J 9,3 
Laufey Rún Ketilsdóttir  3-L 9,2 
Marta María Friðriksdóttir 3-J 9,2 
Marta Björnsdóttir   3-E 9,2 
Sóley Emilsdóttir   3-E 9,2 
Anna Kristín Pálsdóttir  3-E 9,1 
Bryndís Einarsdóttir  3-E 9,0 

Ég bið dúx 3. bekkjar, Gunni Melkorku Helgadóttur, að koma hingað upp og taka á móti 
verðlaunum skólans fyrir afrek sitt.  

4. bekkur: 

Alls gengu 264 nemendur undir verslunarpróf og þar af tveir utanskóla. 190 hafa nú lokið prófum 
með fullnægjandi árangri og verða færðir upp í 5. bekk. Það er 29 nemendum færra en á sama tíma 
í fyrra. 53 nemendur eiga eftir að ljúka prófum eða þurfa að endurtaka próf en 21 hefur nú þegar 
fallið endanlega.  

Þegar núverandi fjórðubekkingar hófu skólagöngu sína hér fyrir tveimur árum, voru 28 fleiri 
nemendur innritaðir í 3. bekk en nokkurn tíma áður. Það blasir nú við að þessi aukni fjöldi 
innritaðra nemenda færir okkur ekki fleiri nemendur með verslunarpróf. Aukningin virðist öll falla.  

Til þess að 5. bekkur næsta vetrar geti orðið álíka stór og verið hefur, þurfa nær allir þeir 52 
nemendur sem eiga endurtökurétt að mæta hér í próf og sýna meiri kunnáttu en þeir hafa gert fram 
til þessa. Þessir nemendur eru ekki hér nú og getur skólastjóri því ekki talað til þeirra, en þeir eiga 
hér vini og bekkjarfélaga sem ég bið um að flytja góða kveðju mína og hvatningarorð. Skilið til 
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félaga ykkar sem ekki eru hér nú að nemendur Verzlun-arskólans gefist aldrei upp þótt á móti blási 
stundum. 

Ágætu fjórðubekkingar! 

Námsárangur ykkar er mjög glæsilegur. Til marks um það nægir að benda á að á Topp 10 listanum 
eru allir með I. ág. einkunn. Tveggja vetra námsefni er nú að baki og að minnsta kosti jafnlangur 
námstími. Hingað komuð þið ung og kappsfull með lífsfjör og sjálfs-traust 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 þurfið öðru fremur 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 afleiðingum. 
Foreldrar og skóli munu á næstu árum draga sig í hlé. Það þýðir þó ekki að þið getið ekki lengur 
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. 

Virðulega verslunarfólk ! 

Til hamingju með próf ykkar og farsæl námslok. 
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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 sýningarskáp skólans þar sem allir geta séð þá. 

Verðlaunaveitingar 
Heiðursverðlaun til dúx skólans: 

Úr Waltersjóði, kr. 250.- fyrir hæstu aðaleinkunn á verslunarprófi auk kr. 10.000.- frá skólanum: 
 Sigurbjörg Ólafsdóttir  4-X með aðaleinkunn 9,5 

Farandbikarar: 
Stærðfræðibikar Steindórs J. Þórissonar fyrir hæstu einkunn í ólesinni stærðfræði á stærðfræðibraut 
ásamt kr. 10.000.00 úr Minningarsjóði Jóns Sívertssonar 

 Benedikt Thorarensen  4-Y 9,5 

Vilhjálmsbikarinn fyrir afburðaárangur í íslensku: 
 Benedikt Thorarensen  4-Y 10,0 í prófseinkunn og 9,5 í árseinkunn. 

Einnig voru Hildur Björnsdóttir  4-Y og Sigurbjörg Ólafsdóttir 4-X með 10,0 í prófseinkunn 

Bókfærslubikarinn fyrir bestan árangur á bókfærsluprófi: 
 Sigurbjörg Ólafsdóttir  4-X, einkunn 10,0. 
 Einnig með einkunnina 10 í bókfærslu var: 
 Benedikt Thorarensen  4-Y og hlýtur hann kr. 10.000 frá skólanum. 

Málabikarinn fyrir afburðaárangur í erlendum málum hlýtur: 
 Sigurbjörg Ólafsdóttir  4-X 
 Danska 9,5 Enska 9,0, Þýska 10,0. 

Bókaverðlaun fyrir afburðaárangur í erlendum málum hlýtur  
 Hildur Sif Haraldsdóttir 4-J 
 Danska 9,0 Enska 9,5 Franska 9,5. 

Vélritunarbikarinn hlýtur: 
Páll Ammendrup Ólafsson 4-F einkunn 10,0 með 80 orð á mínútu.  
Einnig hlýtur hann peningaverðlaun frá VR kr. 15.000.00 fyrir frábæran árangur í vélritun. 
Aðrir með einkunnina 10,0: 
Sigurbjörg Ólafsdóttir   4-X 
Einar Gunnarsson    4-E 
Lana Íris Guðmundsdóttir   4-H 
Hildur Björnsdóttir   4-Y 
Magnús Berg Magnússon   4-H 
Guðmundur Stefán Guðmundsson 4-K 
Ernir Hrafn Arnarson   4-Y 
Sif Jónsdóttir    4-H 
Sunna Dóra Einarsdóttir   4-F 
Ívar Halldórsson    4-F 
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Friðrikka Jóhanna Hansen  4-X 
Sigrún Erla Svansdóttir   4-F 
Róbert Andri Kristjánsson  4-X 
Hrefna Hallgrímsdóttir   4-K 
Pálmar Jónsson    4-X 

Við skulum gefa þessu flinka fólki gott klapp. 

Peningaverðlaun úr Raungreinasjóði kr. 10.000. fyrir besta árangur í tölvufræðum (Word, Excel, 
Access): 
Sigurður Jónsson    4-X 10,0 (nákvæmlega 9,9) 
Einnig fékk Andri Janusson   4-F einkunnina 10,0 (nákvæmlega 9,7). og fær hann kr. 
5000- 

Við skulum gefa þeim gott klapp. 

Bókaverðlaun frá Danska sendiráðinu fyrir góðan árangur í dönsku hljóta þau: 
Sigurbjörg Ólafsdóttir   4-X 9,5 9.0 
Benedikt Thorarensen   4-Y 9,0 9,5 
Olga Lilja Ólafsdóttir   4-J 9,0 9,5 

Bókaverðlaun Sögufélagsins hlýtur: 
Aðalheiður Ósk Guðlaugsdóttir   4-F með einkunnina 10,0. 

Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunnir á verslunarprófi : 
Dúx:  Sigurbjörg Ólafsdóttir   4-X I. ág 9,5 
Semidúx:  Benedikt Thorarensen   4-Y I. ág 9,4 
3.   Lilja Bjarnadóttir   4-F I. ág 9,3 
4-6.  Aðalheiður Ósk Guðlaugsd.  4-F I. ág 9,2 
4-6.  Heiðrún Björk Gísladóttir  4-Y I. ág. 9,2 
4-6.  Hildur Björnsdóttir   4-Y I. ág 9,2 
7-8.  Kristján Hauksson   4-X I. ág 9,1 
7-8.  Sunna Magnúsdóttir   4-J I. ág 9,1 
9-10.  Dilja Mist Einarsdóttir  4-K I. ág 9,0 
9-10.  Sunna Dóra Einarsdóttir  4-F I. ág 9,0 

Þá er afhendingu verðlauna lokið. 

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 Verzlunarskólans. 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 atgerfi 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 þeirra kostum og göllum. 

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 starfs-fólki þakka ég fyrir þeirra miklu 
og góðu störf í þágu nemenda og skóla.  
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Verslunardeild Verzlunarskóla Íslands er slitið. 
 

Útskrifaðir nemendur á verslunarprófi 2004  
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Stúdentspróf 
Alþjóðafræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 

I Þróun Evrópusamvinnunnar (10%) 
A Krossar (4%) og spurningar (6%) 

1. Evrópubúar töldu að þeir gætu stuðlað að ævarandi friði í Evrópu með því að: 
 aðstoða Bandaríkjamenn við að ná efnahagslegum tökum í Evrópu 
 auka samvinnu á sviði efnahags og pólitíkur 
 nýta Marshallaðstoðina sem þeim bauðst 
 veita styrki til samtaka sem unnu að friði í álfunni 

2. Rétt er að: 
 aðeins bandamönnum Bandaríkjanna stóð Marshallaðstoðin til boða 
 Rússar hafi hafnað Marshallaðstoðinni vegna þess að hún kom frá Bandaríkjunum 
 Rússum stóð aldrei til boða að fá Marshallaðstoð frá Bandaríkjunum 
 öllum ríkjum Evrópu stóð til boða að fá Marshallaðstoðina 

3. Kola- og stálbandalagi Evrópu: 
 var ætlað að auka kola- og stálframleiðslu til að efla efnahag landanna 
 var ætlað að efla efnahag aðildarríkjanna með samvinnu um kol og stál 
 var ætlað að setja kola- og stáliðnaðinn undir stjórn Lúxembúrgara 
 var ætlað að vera liður í stofnun Kjarnorkubandalags Evrópu 

4. Rómarsáttmálinn átti að: 
 auka samvinnu ríkjanna á sviði innanríkismála og löggæslu 
 koma á aukinni pólitískri samvinnu 
 koma á fullu frelsi á flæði vöru, þjónustu, fjármagni og fólki 
 koma á sameiginlegum innri markaði 

5. Hvað felur innri markaður ESB í sér? 

6. Hvaða hlutverki gegna sáttmálar ESB, hvernig er staðið að nýjum sáttmálum og hverjir eru 
5 sáttmálar ESB? (3%) 

II Viðskiptaumhverfið (70%)  
(Mind your Manners og Cross Cultural Business Behavior)  

A Krossar (15%) 
1. Í Frakklandi kemstu lengst í viðskiptum með því að: 

 byrja viðskiptakynninguna strax og nota mikinn orðaflaum 
 koma þér beint að efninu og gæta þess að vera ekki of raunsær 
 mótmæla viðsemjendum þínum ef þeir fara með rangt mál 
 sýna að þú sért vel heima í franskri sögu og menningu 

2. Rétt er að: 
 Frakkar hafa mjög gaman af rökræðum en vilja samt koma sér beint að efninu í 

viðskiptum 
 Frakkland er það land í Evrópu þar sem valdastiginn skiptir einna mestu máli í dag 
 nú orðið er talið sjálfsagt að nota ensku í viðskiptum og við kynningar í Frakklandi 
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 samningar ganga hratt fyrir sig þar sem franski yfirmaðurinn þarf ekki að leita álits 
annarra 

3. Rétt er að: 
 í Portúgal er ekki illa séð að nota sér persónuleg tengsl til að stytta sér leið gegnum 

skrifræðið 
 í Portúgal er gott að byrja viðskiptin á persónulegum athugasemdum til að kynnast 

betur 
 í Portúgal eru laun, staða og starfsferill góð umræðuefni við háttsetta viðsemjendur sína 
 Portúgalir eru stoltir af nálægð sinni við Spán og tala um spænsku sem 

alheimstungumál  

4. Ríkisafskipti af þýsku viðskiptalífi eru: 
 mikil, bæði í formi eignaraðildar ríkisins og með styrkveitingum 
 mjög lítil og markmiðið er að auka frelsi fyrirtækjanna 
 nokkuð mikil og þýska ríkið hefur alfarið verið á móti einkavæðingu  
 verulega mikil en án þess þó að ríkið taki beinan þátt í rekstrinum 

5. Stjórnandi í þýsku fyrirtæki: 
 á að geta gefið undirmönnum sínum skýr fyrirmæli 
 á að hafa góða bókhaldskunnáttu 
 á að vera góður vinur undirmanna sinna 
 verður að sýna undirmönnum sínum mikla virðingu 

6. Rétt er að í Japan (5 atriði): 
 er óþarfi að hafa með sér túlk því að flestir tala ensku 
 er viðskiptahegðunin mjög formleg 
 eru persónuleg tengsl forsenda góðs viðskiptasambands 
 eru tiltölulega margar konur í stjórnunarstöðum nú á tímum 
 fylgja menn áætlunum fast eftir og ætlast til hins sama af öðrum 
 horfast menn ákveðið í augu við þá sem þeir eiga viðskipti við 
 kunna menn að meta hreinskilni erlendra viðskiptaaðila 
 skiptir endanlegur samningur minna máli en tengslin við viðsemjanda 
 tala menn yfirleitt lágt en eru ákveðnir í fasi 
 vilja menn ekki sýna tilfinningar og finnst það barnalegt 

7. Rétt er að í New York og öðrum borgum á norðausturströnd Bandaríkjanna (5 atriði): 
 byggja menn upp traust og samband á meðan á viðskiptum stendur 
 er auðvelt að koma á viðskiptum með því að senda fax eða tölvupóst og ákveða síðan 

fund 
 er tilgangurinn með óformlegheitum Bandaríkjamanna að sýna hlýju og vináttu 
 finnast mönnum þagnir í samtölum óþægilegar og flýta sér því að segja eitthvað 
 grípa menn stundum inn í vörukynningar með spurningum í stað þess að bíða til loka 

kynningarinnar 
 ríkir algjört jafnrétti og óformlegheit meðal starfsmanna fyrirtækja, bæði stærri og 

smærri 
 tekur fólk sér tíma í að kynnast áður en viðskiptin hefjast 
 tekur það menn mjög stuttan tíma að taka ákvarðanir í viðskiptum 
 vilja Bandaríkjamenn fá líflega vörukynningu og bíða með allar spurningar þar til henni 

er lokið 
 ætlast Bandaríkjamenn til að þú komir með gjöf sem er einkennandi fyrir heimaland 

þitt 
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B Fullyrðingar (10%) 
1. 4% Settu S (satt) við réttar fullyrðingar og R (rangt) við rangar fullyrðingar:  

Einkenni “Relationship-focused” viðskiptaumhverfis eru: 

 Eftir að samningar eru komnir vel á veg má ljúka þeim í gegnum síma, fax eða 
tölvupóst  

 Lögfræðingar eru með á öllum fundum 
 Nauðsynlegt er að eyða talsverðum tíma í að byggja upp traust áður en byrjað er að 

ræða viðskiptin 
 Samningurinn sjálfur skiptir meginmáli ef upp koma vandamál – var talinn sem réttur 
 Viðsemjendur tala opinskátt og eiga oft góðar viðræður við ókunnuga 
 Viðsemjendur þínir fara í kringum hlutina frekar en að segja nei 
 Það skiptir miklu máli að allir haldi virðingu sinni 
 Þolinmæði er mikilvæg fyrir þá sem stunda viðskipti í RF umhverfi 

2. 6% Þú ætlar að markaðssetja ákveðna vöru annars vegar í Sviss og hins vegar í Taívan og þarft 
að hafa atriðin í listanum hér að neðan í huga við auglýsingaherferð þína.  

Settu inn í töfluna hér fyrir neðan hvað tilheyrir hverju landi. Athugaðu að sumt gæti átt við 
bæði löndin. 

 Sviss Taívan
Búast má við 12-15 tíma vinnudögum   
Ekki skal ræða um stjórnmál   
Forðast skal hvítan, svartan og rauðan fatnað   
Fyndni er ekki viðeigandi á fundum   
Gagnkvæmt traust er mjög mikilvægt og getur tekið langan tíma 
að koma því á 

  

Í upphafi samningaviðræðna er óráðlegt að minnast á verð    
Mjög skýr skil eru á milli vinnu og einkalífs   
Nafnspjöld eru afar mikilvæg og þeir sem ekki hafa nóg af 
nafnspjöldum til að dreifa eru álitnir illa skipulagðir og jafnvel 
ókurteisir 

  

Samræðurnar við matarborðið snúast um matinn en ekki 
viðskipti 

  

Staðreyndir skipta afar miklu máli og allar nauðsynlegar 
upplýsingar verða að koma fram 

  

Stundvísi er nauðsynleg, bæði í viðskiptum og utan þeirra   
Varast skal að spyrja persónulegra spurninga   

 
C Spurningar (15%) 
1. (5%) Þú ert með vöru sem þú vilt koma á markað í Englandi. Aðalmarkhópurinn býr í London 

og þar er fyrirtækið sem þú vilt skipta við. Hver er árangursríkasta aðferðin til að komast í 
samband við fyrirtækið og ná góðum samningum? 

2. (5%) Hver eru helstu einkenni dansks viðskiptalífs?  
3. (5%) Hver er helsti munur á Ítölum eftir búsetu og hvaða áhrif telurðu að það geti haft á 

viðskiptahegðun þeirra (hvað er líkt og hvað ólíkt)? 

D Ritgerðir (30%) 



 

  101 

A (20%) 
Icefisk Seafood í Barcelona á Spáni er fyrirtæki sem annast innflutning og sölu á ferskum 
fiski og tilbúnum smáréttum úr fiskmeti. Þetta fyrirtæki hefur áhuga á að fá til sín ungan og 
efnilegan starfsmann frá Íslandi. Hann á að aðstoða við kaup á fiski frá Íslandi og 
markaðsetningu ferska fisksins og tilbúnu smáréttanna. 

Til þess að viðkomandi starfsmaður geti sem fyrst orðið að verulegu liði verður hann að 
þekkja vel til spænsks þjóðfélags, siða og hefða, innan viðskiptaumhverfisins. 

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

Ólíka menningu og viðhorf í hinum ýmsu héruðum Spánar 
Þær breytingar sem hafa orðið á spænsku viðskiptalífi og eru enn að gerast 
Viðhorf fyrirtækja og almennings til stjórnvalda 
Leiðir til að komast í samband við spænsk fyrirtæki 
Stjórnendur fyrirtækja og hvernig framkoman við þá þarf að vera 
Samskiptahefðir í viðskiptunum á Spáni 
Hegðun við samningaborðið 
Annað sem þér finnst skipta máli 

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

B (10%) 
Þú ert markaðsstjóri í fyrirtæki sem ætlar að afla nýrra markaða í Kína og Rússlandi og í 
þeim tilgangi ertu að undirbúa ferð tveggja starfsmanna til þessara landa. 
Þú vilt að sjálfsögðu að viðkomandi standi sig sem best og styður starfsmenn þessa í 
undirbúningi fyrir ferðina. 
Hlutverk þitt núna er að gefa öðrum þeirra ráð fyrir ferðina. Þú mátt velja hvort landið 
þú vilt heldur fjalla um.  
Hvaða ráð gæfirðu viðkomandi og hvers vegna? 

III Sameinuðu þjóðirnar (10%) 
1. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna: 

1. er aðalstjórn Sameinuðu þjóðanna 
2. getur ekki fjallað um mál sem snerta Öryggisráðið 
3. getur sett lög fyrir aðildarlöndin 
4. kemur saman þegar eitthvert aðildarlandanna krefst þess 

2. Á Allsherjarþinginu hefur hvert land: 
5. einn fulltrúa og eitt atkvæði 
6. fimm fulltrúa og eitt atkvæði 
7. fimm fulltrúa og fimm atkvæði 
8. fulltrúa að vild en eitt atkvæði skv. stærð landsins 

3. Rétt er að: 
9. flóttafólki í heiminum fer fækkandi og er nú komið niður í 7,7 milljónir manna 
10. Flóttamannastofnun SÞ veitir aldrei peningagreiðslur til flóttamanna 
11. skilgreindir flóttamenn eru þeir sem ekki eigi afturkvæmt til eigin lands 
12. flóttamenn geta ekki talist vera flóttamenn í eigin landi 
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4. Ástæðan fyrir því að Ísland vildi ganga í SÞ var ekki að: 
13. beita sér fyrir afnámi nýlenduhalds 
14. efla efnahags- og atvinnulíf landsins 
15. fá aðrar þjóðir til að viðurkenna sjálfstæði landsins 
16. reyna að tryggja með því öryggi landsins 

5. Í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sitja 10 fulltrúar auk fastafulltrúa frá:  
17. Bretlandi, Rússlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Kína 
18. Bretlandi, Rússlandi, Þýskalandi, Bandaríkjunum og Kína 
19. Frakklandi, Bretlandi, Rússlandi, Bandaríkjunum og Kína 
20. Frakklandi, Ítalíu, Rússlandi, Bandaríkjunum og Kanada 

6. 5% Fjallið stuttlega um upphaf og tilgang Sameinuðu þjóðanna. 

Alþjóðahagfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 
1. (12%) 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. (10%) Undanfarna daga hefur olíuverð farið hækkandi á heimsmarkaði. Gerið grein fyrir því 

hvaða áhrif það mun hafa á efnahagsþróun helstu iðnríkja heims ef olíuverð helst áfram 
hátt.  

3. (15%) Gerið grein fyrir störfum og meginviðfangsefnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  
4. (8%) Gerið grein fyrir gengisskráningarkerfum ( fast- fljótandi-), kostum þeirra og göllum, og 

hvernig Seðlabankar verja gjaldmiðla sína.  
5. (15%) Gerið grein fyrir efnahagsþróun í Afríku undanfarin ár. Hvað stendur helst í vegi fyrir 

efnahagslegum framförum þar?  
6. (15%) Gerið grein fyrir helstu stefnumálum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Hverjir eiga sæti á 

þingum stofnunarinnar? 
7. (15%) Gerið grein fyrir verkefnum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og þeim ávinningi sem orðið 

hefur af ávinningi sem orðið hefur af starfsemi hennar. 
8. (5%) Hvernig hefur afkoma helstu iðnríkja heims áhrif á afkomu fátækustu ríkjanna? 
9. (5%) Hvað ræður helst árangri þjóða í hnattvæðingunni? (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. I industrisamfundet blev der lagt størst vægt på teknologisk udvikling og 

masseproduktion 
   

2. Kapløb om militær oprustning mellem USA og landene i Europa 
kendetegnede Den kolde krig 

   

3. Øst og vestblokken var hovedfjender i Den kolde krig    
4. Ungdomsoprøret opstod da franske studenter protesterede mod store 

prisstigninger på fødevarer 
   

5. 68-generationen stod for ungdomsoprøret    
6. Ungdomsoprøret medførte både store kulturelle og samfundsmæssige 

holdningsændringer 
   

7. 68-generationens ideologi lagde størst vægt på materielle goder og 
kernefamilien 

   

8. Hippiekulturen var en reaktion mod ungdomsoprøret    
9. Hippiekulturen medførte bl.a. store ændringer i livsstil og tøjmode    
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10. Fred og næstekærlighed er kernen i den moderne livsstil    

11. Kartoffelkuren der opstod i 70erne, var en konsekvens af store 
prisstigninger på olie samt høje renter af udenlandske lån 

   

12. Danskerne var pessimistiske i 70erne og 80erne på grund af de store 
besparelser der fandt sted i samfundet 

   

13. I USA arbejder nu 1/10 del af befolkningen indenfor IT-området    

14. Computere og satellit-TV kræver en højtudviklet elektronisk teknologi    
15. Skolen og medierne havde større indflydelse på folks liv før i tiden end de 

har i da 
   

16. Kritisk tankegang og at kunne sortere fra er vigtige egenskaber at have i 
det moderne informationssamfund 

   

17. Underholdnings – og masselitteraturen er den mest populære 
litteraturform 

   

18. 60ernes modernistiske værker bestod hovedsagelig af underholdnings 
litteratur 

   

19. Kvindelitteraturen blev en af de mest populære genrer efter 1960    

20. I modernismen lægges der størst vægt på sproget og symbolikken    

21. Indenfor modernismen fandtes der bl.a. sociologiske, psykologiske og 
dokumentariske genrer 

   

22. 50ernes litteratur beskriver gerne menneskets tomhedsfølelse, splittelse og 
forvirring i det moderne bysamfund 

   

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

   

24. Arbejderlitteraturen var en realistisk genre    

25. Arbejderlitteraturen var helt fri for politiske holdninger    

26. Mande- og kvindelitteraturen handler bl.a om ændrede kønsroller i 
familien og på arbejdsmarkedet 

   

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

   

28. I miljødigtningen pøver man på at vække folks opmærksomhed på den 
rovdrift der har fundet sted på naturen og naturressourcerne 

   

29. Miljødigtningen var en romantisk genre    

30. Systemdigtningen og skriftlitteraturen lægger større vægt på indholdet end 
selve sproget 

   

Skriv på dansk om følgende emner 
III Noveller (10%)  
Bemærk! Der kan være 1–3 rigtige hver gang og der er fradrag for forkert kryds  

Ude af sit gode skind  
1. Novellens hovedperson  

 så stort på sig selv og pralede over for pigen 
 fortalte pigen om en film han lige havde set 
 var meget utilfreds med sit udseende 
 havde ikke særlig megen selvtillid  
 havde en meget livlig fantasi 

2. Hovedpersonens opførsel gik ud på 
 at fange og beholde pigens opmærksomhed 
 at chokere de andre gæster ved bordet 
 at vise hvor megen gentleman han var 
 at gøre pigen opmærksom på sit flotte udseende 
 at gøre indtryk på sin borddame 
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3. Hovedpersonen kom til at vælte et glas vand over bordet. Det gjorde han 
 helt uvilkårligt og panikerede 
 for at komme i kontakt med sin borddame 
 fordi han var lige ved at besvime 
 fordi han blev så vred over tjenerens dårlige manérer 
 da pigens eks-kæreste pludselig overfaldt ham 

Ungdom og galskab 
1. Nikolaj  

 vidste han altid kunne stole på Joachim 
 var bange for at miste sin kæreste Anja 
 var glad for at Anja og Joachim var så gode venner 
 var ikke den hysteriske og jaloux mandetype 
 var meget forelsket i sin kæreste Anja  

2. Nikolaj syntes Joachim 
 var mere charmerende end ham 
 var for fintfølende og sårbar 
 var en flot fyr og smart i tøjet  
 havde en meget provorkerende humor 
 og Anja ikke passede sammen  

3. Da Nikolaj havde været en tur i vandet  
 følte han som om alle hans bekymringer var væk 
 var han fast besluttet på at gå til Joachim og tæve ham 
 kunne han ikke finde sin cykel nogen steder  
 mødte han Anja og Joachim da han var på vej hjem 
 fandt han ud af, at hans tøj var blevet stjålet  

I huset 
1. Hovedpersonen 

 var ganske tilfreds med livet og tilværelsen 
 var utilfreds med de jobs han havde haft 
 var blevet forladt af sin kæreste til fordel for en rig herre 
 boede i egen lejlighed og havde en flot sportsvogn 
 læste konstant bolig-, ,job- og kontaktannoncer 

2. Hovedpersonens dagligdag gik ud på 
 at gøre en gammel herskabsvilla i stand og gå på natklub om natten  
 at arbejde som gartner hos en ældre, rig dame og som tjener på en natklub 
 at arbejde i en tøjfabrik om dagen og se fjernyn om aftenen 
 at sove hele dagen og gå på natklub i byen om natten 
 at sove om dagen og gå til dansundervisning om aftenen 

3. Hovedpersonen drømte 
 at han var blandt underlige gamle mennesker 
 at han dansede vildt til de helt nye popmelodier 
 at han var den bedste dansherre på stedet 
 at han blev smaskforelsket i husets datter  
 at der lå døde mennsker overalt i huset 

Skriv på dansk om følgende emner på det linierede ark 
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IV Kønsroller (15%) 
Giv en grundig 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.  

V Temaer (30%)  
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, design eller arkitektur  
Gør godt og grundigt rede for den danske kunstner/designer/arkitekt og hans/hendes værker 
som du har præsenteret for klassen i løbet af skoleåret. 

4. Studentereksamen og hvad så? 
Gør rede for de uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder du har som sproglig student 
og hvad du vil gøre for at realisere dine fremtidsdrømme. 

VI Film: En kort – en lang og Slip hestene løs (10%) 
Vælg den ene af de to film og gør rede for den ud fra følgende punkter (ikke for detaljeret). 

hvad slags film 
handlingsforløbet  
hovedpersonerne – deres indbyrdes forhold  
tid, sted og miljø  
filmens budskab 
din mening. 

 

Eðlisfræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
1. Setjið fram og útskýrið fyrsta lögmál Newtons. Hvað nefnist þetta lögmál öðru nafni? 

Setjið fram, a.m.k. tvö dæmi úr daglega lífinu þar sem sjá má lögmál þetta í verki. Nefnið 
einnig eitt dæmi úr daglega lífinu sem virðist við fyrstu sýn stangast á við þetta lögmál og 
útskýrið hvers vegna ekki sé í raun um mótsögn að ræða. 

2. Tveir kassar hvíla á skáfleti og eru festir saman með bandi eins og 
myndin sýnir. Finnið hvaða skilyrði óþekkti massinn mA þarf að 
uppfylla, ef kassarnir hreyfast af sjálfsdáðum, annars vegar til 
hægri og hins vegar til vinstri. Núningsstuðullinn er 0,1 á báða 
hlutina. 

3. Athugið rásina á myndinni. 

a) Finnið heildarviðnámið. 

b) Straummælirinn sýnir 6,0 A. Finnið strauminn 
gegnum 2Ω viðnámið og spennu spennugjafans. 

 

30? 
50? 

A 

6,0 kg 

µ=0,10 

 

2Ω 6Ω 

4Ω 

A 
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4. Dag nokkurn ákveður Ari (m = 75 kg) að fara í teygjustökk. Hann stekkur fram af palli í 
50,0 m. hæð yfir vatnsfleti, en teygjan er 30,0 m. löng óteygð. Síðan sveiflast hann upp og 
niður um hina nýju jafnvægisstöðu teygjunnar og mælist sveiflutíminn vera 4,0 sekúndur. 

a) Finnið hina nýju jafnvægishæð sem Ari sveiflast um og tilgreinið hvenær hraði hans 
nær hámarki í fyrsta sinn. 

b) Rekst Ari niður í vatnsflötinn? Rökstyðjið vandlega með útreikningum.(Líta má á Ara 
sem punktmassa). 

5. 

a) Sýnið, út frá jöfnu fyrir þyngdarkraft og skilgreiningu á vinnuhugtakinu, að 
stöðuorkumuninn milli tveggja staða A og B í þyngdarsviði megi rita sem: 









−=

AB
AB rr

GMmU 11

. 

b) Í fjarlægri framtíð er gert ráð fyrir að Sólin muni þenjast út og Jörðin muni bráðna. Til 
að forðast þessi örlög ákveða Jarðarbúar að færa Jörðina í heilu lagi utar í sólkerfið og 
tvöfalda fjarlægð hennar frá Sól. Meðalbrautarhraði Jarðar er núna 29,79 km/s. Hver 
verður brautarhraðinn í hinni nýju fjarlægð? (Massi sólar er 2,0×1030 kg og 
meðalfjarlægð Jarðar frá Sól er nú 149,6 milljón km). 

c) Hve mikla orku þarf til að færa Jörðina á hina nýju braut? Massi Jarðar er 5,97×1024 
kg. 

 

6. Fánastöng er 20,0 m. löng og vegur 40,0 kg. Henni er haldið kyrri með 
láréttum vír sem festur er í miðju hennar þannig að hún hallast um 30° frá 
lóðréttu. 

a) Finnið togkraftinn í vírnum. 

b) Nú slitnar vírinn. Finnið hornhröðun stangarinnar augnabliki eftir að 
vírinn slitnar. Hverfitregða stangar um enda er 2

3
1 MLI = . 

c) Sýnið að hröðun efri stangarendans geti orðið meiri en 
þyngdarhröðunin. Er líklegt að stöngin brotni? Ræðið. 

7. Einjónuð kolefnisfrumeind (12C+) er á 4,0×106 m/s hraða í austurátt og 30° upp á við (yfir 
láréttum fleti). Nú kemur hún inn í segulsvið 0,60 T sem stefnir upp. 

a) Sýnið fram á að kolefnisfrumeindin muni hreyfast í spíral og ákvarðið hvort hún 
hreyfist rangsælis hring eða réttsælis ef horft er ofan frá. 

b) Finnið radíus spíralsins og sporlengdina, þ.e. hversu langt frumeindin fer áfram (upp) 
meðan hún hreyfist heilan hring. Massi frumeindarinnar er vitaskuld 12u. 

8. Kjarninn Au198
79 er geislavirk samsæta gulls með helmingunartímann 2,693 dagar. 

a) Gerum ráð fyrir að upphaflega séu 100 slíkar frumeindir í safni. Hvað eru margar eftir 
þegar 20 klst. hafa liðið? 

b) Þessi samsæta β– hrörnar. Hvaða kjarni myndast þá? Reiknið einnig bindiorku 
gullsamsætunnar ef massi hennar er 197,9682u. (Sætistölur nokkurra frumefna eru: Ir 
77, Pt 78, Au 79, Hg 80, Tl 81). 

9. Hugsum okkur róteind sem fer með hraðanum 0,80c í öreindahraðli. 

30°
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a) Hver er hreyfiorka hennar? Massi kyrrstæðrar róteindar er 937 MeV/c2. 

b) Hver er deBroglie bylgjulengd hennar? 

c) Önnur róteind kemur nú úr gagnstæðri átt með hraðanum 0,90c miðað við 
öreindahraðalinn. Hver er hraði hennar séð frá hinni róteindinni? 

10. Smástirni A (mA = 4 ×1014 kg.) stefnir beint á miðja Jörðina á hraðanum 15 km/s miðað 
við Jörðina. Þegar það er í milljón km. fjarlægð frá Jörðinni rekst það á lítið smástirni B 
(mB = 4 ×1010 kg.) sem hreyfist með óþekktum hraða þvert á stefnu smástirnis A. 
Áreksturinn er algerlega ófjaðrandi. Hver þarf hraði B að vera svo afstýra megi árekstri A 
við Jörðina? Þvermál Jarðar er 12.700 km. 

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

a) Einingasella (unit cell) 

b) Stuðpúðalausn (buffer solution) 

c) Útilokunarregla Pauli (the Pauli exclusion principle) 

d) i, van’t Hoff stuðullinn (vant’t Hoff factor) 

e) Katóða (Cathode) 

2. (30%) Krossaspurningar (aðeins eitt svar er rétt). 

a) Hver er heildarfjöldi gildis rafeinda anjónarinnar Br–? 
 1 
 7 
 8 
 79 
 80 

b) Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng? 
 HNO3 er sterk sýra 
 HF er sterk sýra 
 HCl er sterk sýra 
 HClO4 er sterk sýra 
 H2SO4 er sterk sýra 

c) Hvert eftirfarandi frumefna er mótseglandi (diamagnetic) í grunnástandi (ground state)? 
 Li 
 Be 
 B 
 C 
 N 

d) Hver er fjöldi sigmatengja (σ-tengja) og pítengja (π-tengja) í anthracene (C14H10)? 
Anthracene er arómat. 

 11 σ-tengi og 5 π-tengi 
 19 σ-tengi og 5 π-tengi 
 19 σ-tengi og 7 π-tengi 
 16 σ-tengi og 7 π-tengi 
 26 σ-tengi og 7 π-tengi 
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e) Stuðullinn fyrir framan H+ í stilltri efnajöfnu: 

2_ClO2_H2_Mn_Cl4_MnO_H +++→−+−++
 er? 

 2 
 4 
 8 
 10 
 16 

f) Hvert eftirfarandi efna hefur hæsta bræðslumarkið? 
 H2 
 He 
 Ne 
 Xe 
 CH4 

g) Hver er hámarksfjöldi rafeinda í  atómi sem getur haft eftirfarandi skammtatölur (quantum 
numbers) n = 4 og ml = 2? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 6 

h) Notið myndina til að svara næstu spurningu.  

  

Hvaða fullyrðing er röng? 

 Þetta fasalínurit er lýsandi fyrir vatn 
 Þrípunktur er við þrýsting y og hitastig x 
 Efnið er ekki til á vökvaformi ef þrýstingur er minni en y og hitastig lægra en x 
 Línurnar r,s og t sýna hvar fasaskil eru 
 Ef þrýstingur er meiri en y þá er suðumark efnisins hærra en x 

i) Rafeindaskipan kóbalts (Co) í grunnástandi (ground state) er: 
 [Ar]3s23d7 
 [Ar] 4s23d7 
 [Ar] 4s24d7 
 [Ar] 4s13d8 
 [Ar] 4s14d8 

 



 

  109 

j) Svigrúmablöndun kolefnisatómsins í grafít (C(grafít)) er: 
 sp 
 sp2 
 sp3 
 sp3d 
 sp3d2 

k) Hvað þarf mörg grömm af KClO3 (MW: 122,6 g) til að búa til 1,5g af O2?  

2KClO3 → 2KCl + 3O2 
 1,3 g 
 2,3 g 
 3,8 g 
 5,7 g 
 8,6 g 

l) Hvert er suðumark lausnar sem inniheldur 600 g af ethylen glycol (MW:62,01g/mól) og 2700 g 
af vatni (Kb fyrir vatn er 0,52 °C/m)? 

 100,0 °C 
 100,5 °C 
 101,9 °C 
 103,6 °C 
 110,7°C 

m) Hvert er pH 0,02 M Ba(OH)2? 
 12,6 
 12,3 
 4,3 
 5,4 
 10,2 

n) Myndin hér að neðan lýsir efnajafnvæginu A + B  M + N. Notið myndina til að svara næstu 
spurningu. 

 
Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng? 

 Virkjunarorkan er x þegar hvarfið gengur til hægri 
 Virkjunarorkan er x + y þegar hvarfið gengur til vinstri 
 Enthalpy (∆H) er y þegar hvarfið gengur til vinstri 
 Enthalpy (∆H) er x + y +z þegar hvarfið gengur til hægri 
 Hvarfið er innvermið þegar það gengur til vinstri 

o) Hvert er myndefnið þegar methylprópen hvarfast við HBr? 
 1-brómó-2-methylprópan 
 2-brómó-2-methylprópan 
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 1-brómó-3-methylprópan 
 1-brómó-1-methylprópan 
 1-methyl-3-brómóprópan 

p) Hver eftirfarandi jóna hefur stærstan radíus (radii)? 
 N3- 
 O2- 
 F- 
 Na+ 
 Mg2+ 

q) Efni með almennu formúluna R-CHO er: 
 Alkóhól 
 Aldehýð  
 Ether 
 Ester 
 Ketón 

r) Hvert er pH stuðpúðalausnar sem er 0,20 M NH3 og 0,28 M 
+
4NH (Ka fyrir 

+
4NH er 5,6·10-

10)? 
 7,0 
 7,3 
 7,5 
 9,1 
 9,4 

s) Mangan hefur oxunartöluna +6 í: 
 MnO 
 MnO2 
 Mn2O3 
 −

4MnO  
 −2

4MnO  

t) E fyrir selluna hér að neðan er: 

 1,54 V 
 1,55 V 
 1,57 V 
 1,58 V 
 1,60 V 

 
3. (7%) PCl5 gas er sett í ílát og leitar í jafnvægi samkvæmt  PCl5(g)  PCl3(g)  + Cl2(g), við 250°C 

og 2,00 atm. Við jafnvægi er hlutþrýstingur klórgass (Cl2) 40,7%. (a) Hver er 
hlutþrýstingur allra efnanna við þessar aðstæður? (b) Hvert er gildið á Kp við þessar 
aðstæður? 

4. (4%) Ni(OH)2 er leyst upp í vatni þar til lausnin verður mettuð. Hver er styrkur nikkeljóna í 
lausninni við jafnvægi. Ksp fyrir Ni(OH)2 er 2·10-16 (Sýnið stillta efnajöfnu fyrir 
jafnvægið)? 

5. (5%) Hvarfið 2NO(g) + Cl2(g)  2NOCl var rannsakað við -10°C og eftirfarandi gögnum safnað: 

)()50,0()10,1()( 2 sAgMAgMZnsZn ++
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Tilraun [NO]  [Cl2] Upphafshraði myndunar á NOCl [mol/L·min] 
1 0,10 M 0,10 M 0,18 
2 0,10 M 0,20 M 0,35 
3 0,20 M 0,20 M 1,45 

Hvert er stig (order) efnahvarfsins með tilliti til NO og með tilliti til Cl2? Finnið hraðafastann fyrir 
hvarfið (notið tilraun 1).  

6. (3%) Gufuþrýstingur (Vapor pressure) diethyl ethers er 401 mmHg við 18°C. Hver er 
gufuþrýstingur diethyl ethers við 28°C (∆Hvap  fyrir diethyl ether er 26,0 kJ/mol)? 

7. (4%) Hver er bygging (nafn og ABxEy) TeCl4? Teiknið mynd sem sýnir bygginguna (VSEPR). 

8. (3%) Teiknið þrjár resonance myndir fyrir −
3N og sýnið formlegar hleðslur (formal charge) 

atómanna. Grunnbyggingin er: 

N N N 

9. (4%) Hvað heita þessi efni? 

       

10 (4%) Sýnið byggingarformúlur þessara efna: 

o-diflúóróbenesen cis-2-penten etansýra (acetic acid) 

11. (5%) Finnið pH 0,10 M Na2HPO4 lausnar. H2PO4
-
(aq)  H+

(aq) + HPO4
2-

(aq) Ka2 = 6,3·10-8. 

12. (8%) Fjallið um tengi milli sameinda (intermolecular forces). 

13. (8%) Teiknið MO-myndir fyrir N2 og O2. Ekki þarf að sýna sameindasvigrúm sem myndast úr 1s 
svigrúmum. Gerið grein fyrir bond order og hvort efnin eru meðseglandi eða mótseglandi. 
Notið MO-myndina fyrir O2 til að finna bond order fyrir sameindina NO. 
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Enska, 6. bekkur, alþjóðadeild 

Enskupróf í alþjóðadeild er það sama og í viðskipta-, hag- og upplýsingadeild að undanskildri 
þýðingu: 

Translation (20%) 

Translate into English on a separate sheet. Double spacing please! 

Útvíkkun Evrópusambandsins endurspeglar lýðræðislegar breytingar í löndum mið- og austur 
Evrópu og markar endalok ákveðins kafla í sögu álfunnar. Hugmyndin um sameinaða Evrópu kom 
fram sem svar við hörmungum seinni heimstyrjaldarinnar og því er núverandi stækkun rökrétt 
skref. Langfjölmennasta ríkið sem fékk inngöngu 1. maí er Pólland og til eru þeir sem segja að 
Pólverjar séu búnir að bíða lengi eftir því að verða aðilar að hinum innri markaði Evrópu. Pólskir 
viðskiptajöfrar munu ekki hika við að færa sér í nyt öll þau nýju tækifæri sem nú blasa við þeim. 
Þegar flett er í bókinni Cross-Cultural Business Behaviour sést að Pólverjar eru góðir 
viðsemjendur, hæverskir, beinskeyttir og formlegir. Landið er staðsett á milli Þýskalands og 
Rússlands en hefur, þrátt fyrir áratuga kommúnistastjórn, orðið fyrir minni áhrifum frá Rússlandi 
en sumir nágrannana. 

Á dögum Viktoríu drottningar var Bretland mikið nýlenduveldi og breska heimsveldið var svo 
gríðarstórt að sólin settist þar aldrei. Sjóher hennar hátignar var allsráðandi á úthöfunum og tryggði 
að bresk kaupskip hlaðin ódýrum hráefnum næðu enskum höfnum án þess að á þau yrði ráðist. 

 

Enska, 6. bekkur, máladeild 

I Lesin enska 
Write in ink, please. 

Macbeth 32% (18 points)  
Choose the correct option to complete the following sentences: (5 points) 

1 Fleance is  
 Banquo’s son 
 Duncan’s son 
 Lady Macbeth’s doctor 
 Macbeth’s steward 

2 The ‘murderers’ who kill Banquo are 
 two 
 three 
 four 
 it’s unclear 

3 Lady Macduff 
 is angry at her husband for going to England 
 is proud of her husband for joining the struggle against Macbeth 
 is somehow connected to the witches 
 leaves with her husband for Wales 

4 Lady Macbeth  
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 has adopted one daughter 
 has had three sons 
 has had two children  
 seems to have had a child 

5 In the end Malcolm is crowned at 
 Birnam wood 
 Dunsinane 
 Edinburgh castle 
 Scone 

Read the following quotes carefully and answer the following questions on the lines provided.  

BANQUO  
Good sir, why do you start; and seem to fear 
Things that do sound so fair? I'the name of truth, 
Are ye fantastical, or that indeed 
Which outwardly ye show? My noble partner 
You greet with present grace and great prediction 
Of noble having and of royal hope, 
That he seems rapt withal: to me you speak not. 
If you can look into the seeds of time, 
And say which grain will grow and which will not, 
Speak then to me, who neither beg nor fear 
Your favours nor your hate. (Act 1, scene III, l. 51-61) 

6 What are the ‘fair things’ Banquo mentions? (2) 

7 How do the witches reply to  his request? (1) 

8 Why is his choice of metaphor (seeds of time) interesting? (1)  

MACBETH  
Methought I heard a voice cry 'Sleep no more! 
Macbeth does murder sleep', the innocent sleep, 
Sleep that knits up the ravell'd sleeve of care, 
The death of each day's life, sore labour's bath, 
Balm of hurt minds, great nature's second course, 
Chief nourisher in life's feast... (Act 2, scene II, l. 34-38) 

9 What has just happened? (1) 

10 How does Lady Macbeth respond to Macbeth’s behaviour here? (1)  

11 Explain two of the metaphors in the underlined lines. (2)  

MACBETH  

I did so, and went further, which is now 
Our point of second meeting. Do you find 
Your patience so predominant in your nature 
That you can let this go? Are you so gospell'd 
To pray for this good man and for his issue, 
Whose heavy hand hath bow'd you to the grave 
And beggar'd yours for ever? (Act 3, scene I, l. 84-89) 
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12 Who is Macbeth talking about and what is his purpose? (1) 

13 How does this scene influence our opinion of Macbeth? (1) 

MACBETH  
Cure her of that. 
Canst thou not minister to a mind diseased, 
Pluck from the memory a rooted sorrow, 
Raze out the written troubles of the brain 
And with some sweet oblivious antidote 
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff 
Which weighs upon the heart? 

DOCTOR  
Therein the patient 
Must minister to himself. (Act 5, scene III, l. 39-46) 

14 What are the Doctor and Macbeth talking about? (1) 

15 What does Macbeth’s speech tell us about his state of mind? (support your argument!) (1)  

16 The Doctor says ‘the patient must minister to himself’, but earlier he mentions another 
alternative, what was that? (1)  

Pride and Prejudice (32%) (18 points)  
Choose the correct option to complete the following sentences: (5 points) 

17 Mr. Bennet will be inherited by  
 His wife and daughters 
 Mr Collins 
 Mr Collins and his family 
 Wickham and Lydia 

18 The Gardiners live in  
 Hertfordshire 
 London 
 Meryton 
 Pemberton 

19 In Darcy’s letter after his proposal to Elizabeth it becomes clear that 
 Bingley is engaged to Georgina 
 Wickham is his brother 
 Wickham is married to Georgina 
 Wickham wanted to study law 

20 When Lydia goes to Brighton she stays with  
 Colonel Forster and his wife 
 Lady Catherine de Bourgh 
 the Lucases 
 Wickham  

21 Lady Catherine de Bourgh comes to visit Longbourn to  
 congratulate Elizabeth on her engagement to Darcy 
 congratulate Jane on her engagement to Bingley 
 show her contempt for the Bennets after Lydia’s elopement 
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 warn Elizabeth not to get engaged to Darcy 

Answer the following questions on the lines provided. 
22 At the ball at Netherfield (p. 86-102) several important things happen for the development 

of the story. Discuss some of these events and explain how we discover their importance 
later. (6) 

23 The title ‘Pride and Prejudice’ refers to the main characters of the novel. Explain the 
obvious reference and then explain why it is more complex as seen in the development of 
the characters. 

Past into Present (5%) (5 points)  
Answer the following questions on the lines provided. 

24 What significant developments took place in the USA in the fifties and sixties and how 
were they reflected in culture and literature? (3) 

25 What kind of writing is Jonathan Swift’s ‘Modest Proposal’ and why did he choose this 
method to make his case? (2)  

New Proficiency Reading (20%) (15 points)  
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.  

26 She praises the women and listens to them; there has been a drought for three years. 

27 With his shambling gait and keen eyes, Roald Dahl was a performer. 

28 The painting went for a song. 

29 I brush away the earth to reveal a perfect fang. 

Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases.  
30 You will never in later life become pompous. 

 corrupt 
 self-important 
 senile 
 slick 
 weak 

31-32 This is also her perpetual weakness – the way she plunges into things, with her shambolic 
passions, her spontaneous opinions.  

shambolic 
 disgraceful 
 disorganized 
 genuine 
 relentless 
 superficial 

spontaneous 
 elaborate 
 illogical 
 impulsive 
 insincere 
 unfounded 

33-34 This maybe a game but it is also a manifestation of primitive, inbuilt proclivities. 
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manifestation 
 analogy 
 display 
 multiplication 
 repression 
 variation 

proclivity 
 aggression 
 dislike 
 hesitation 
 talent 
 tendency 

35-36 The director is at pains to explain the script changes to the cast.  
 dragging his feet 
 finding it embarrassing 
 intolerably slow at it  
 suffering while doing it 
 trying as hard as he can 

Replace the phrases in italics below with the correct form of an appropriate phrasal verb taken 
from the following list. The meaning of each sentence should stay the same.  

break off do in do out of do up fall down fall for fall in with  
fall over fall through go for go over go through take in take to take up 

37 I am quite happy to agree with _______________________whatever you decide. 

38 Our plans came to nothing ___________________ when my husband became ill last year. 

39 The murderer is supposed to have killed  _________ every member of his family. 

40 I spent ____________________________ a lot of money on my last trip abroad. 
41 He is beginning to like _______________________________ life in Australia. 

II ENSK MÁLNOTKUN 
Oral Exam (30%) 

Translate into English (35%) 
Sígildar bókmenntir eru brunnur sem rithöfundar, kvikmyndagerðarmenn og fræðimenn sækja 
innblástur og efni í. Skáldsögur Jane Austen hafa verið notaðar í verkum á borð við Bridget Jones 
Diary og Clueless, og skáldsaga Hallgríms Helgasonar, 101 Reykjavík er að verulegu leyti byggð á 
Hamlet Shakespeares. Jafnframt má nefna að ‘faðir sálfræðinnar’, Sigmund Freud, notaði 
forngríska harmleikinn um Ödipus (Oedipus) þegar hann mótaði frægustu kenningu sína.  

Verk verða ‘sígild’ af einhverri ástæðu – þau hafa gildi út fyrir upprunalegan stað og tíma sinn. 
Þau endurspegla reynslu sem við þekkjum, reynslu sem er hluti mennsku okkar. Sígild verk fjalla 
líka flest um ástir og afbrýði eða valdabaráttu og stríð. Það sem sker þau frá öðrum bókmenntum er 
að þau gera þetta miklu betur! 

Á hverjum tíma er það mismunandi hvaða sígildu verk vekja mestan áhuga. Það er líka mikilvægt 
að muna það að við eigum ekki að nálgast verk meistara fortíðarinnar eins og þau séu heilög og 
ekki megi túlka þau á fleiri en einn veg. Shakespeare var sjálfur ekki feiminn við að gera tilraunir 
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með form og efnivið. Kvikmynd á borð við Rómeu og Júlíu þar sem umhverfið og tónlistin 
tilheyrir nútímanum, en textinn er sá upprunalegi, er dæmi um hvernig hefðin helst lifandi og að 
margra mati í anda ‘Skáldjöfursins’ frá Avon (the Bard of Avon) sjálfs.   

Write an essay of about 300 words on one of the following topics (35%) 
The purpose of the supernatural in literature and films 
Bridget Jones – hero or anti hero? 
Beauty is only skin deep 
Power corrupts 

Enska, 6. bekkur, hagfræði-, viðskipta-, og upplýsingadeild 

A (45%) Vocabulary, grammar, usage  
Aspects of Britain and the USA  
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.  

1 The disparity in non-manual work is ₤17. 

2 A large percentage of the population commutes daily to work in a conurbation.  

3 Sean O’Neill reflects on this embarrassing U-turn.  

4 The Tory Government faced the problem of high trade deficits. 

5 This resulted in independence being conceded to the counties of southern Ireland.  

6 In reaction to this and other atrocities, the IRA began a military campaign which is still 
continuing. 

Tick the box with the correct alternative for the underlined words or phrases.  
7-8 After the taxes had been repealed, there was relative peace everywhere.  

repeal:  
 cancel 
 impose 
 make stricter 
 postpone 
 reintroduce 

relative:  
 absolute 
 comparative 
 exceptional  
 familiar 
 reliable 

9 The rise of totalitarian governments influenced his foreign policy.  
 democratic 
 dictatorial 
 inefficient 
 powerful 
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 republican 

10 The war was a great class leveller.  
 a large number of talented people were killed during the war 
 human conflict was raised onto a higher plane during the war 
 the war removed social inequalities 
 the war saw the destruction of a great many valuable things 
 the war taught people of different nations a valuable lesson 

11 There was no question of the weather ruining the summit. 
 everyone believed the weather would ruin the summit 
 no one had anything to say on the subject of the weather ruining the summit 
 the weather definitely destroyed the summit 
 the weather was never going to be allowed to ruin the summit 
 there was no doubt that the weather helped to make the summit successful 

New Proficiency Reading  
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.  

12 She praises the women and listens to them; there has been a drought for three years. 

13 With his shambling gait and keen eyes, Roald Dahl was a performer. 

14 The painting went for a song. 

15 I brush away the earth to reveal a perfect fang. 

16 Penology and education are closely interrelated sciences.  

17 Measures have been introduced to get youngsters off the dole. 

18 Hercule Poirot reckons to solve all his cases by use of “the little grey cells”.  

Tick the box with the correct alternative for the underlined words or phrases.  
19 You will never in later life become decadent. 

 arrogant 
 corrupt 
 senile 
 slick 
 weak 

20-21 This is also her perpetual weakness – the way she plunges into things, with her shambolic 
passions, her spontaneous opinions.  
shambolic 

 disgraceful 
 disorganized 
 genuine 
 relentless 
 superficial 

spontaneous 
 elaborate 
 illogical 
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 impulsive 
 insincere 
 unfounded 

22–23 This maybe a game but it is also a manifestation of primitive, inbuilt proclivities. 
manifestation 

 analogy 
 display 
 multiplication 
 repression 
 variation 

proclivity 
 aggression 
 dislike 
 hesitation 
 talent 
 tendency 

24 The director is at pains to explain the script changes to the cast.  
 dragging his feet 
 finding it embarrassing 
 intolerably slow at it  
 suffering while doing it 
 trying as hard as he can 

25 His performance when he reached the ground was enhanced.  
 altered 
 emphasized 
 imitated 
 impaired 
 improved 

26 Diffidently, I suggested I write a book.  
 confidently 
 optimistically 
 pessimistically 
 shyly 
 smoothly 

27 She is a soft touch. 
 accessible to all 
 always crying 
 easily taken advantage of  
 on the plump side 
 very sensitive 

Fill in the blanks with the most appropriate word from the list. No changes required.  

28–31 conclusion deductions denies detective draughts 

 exponents ingenuity intuitive pretence professes 
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Poe tells us at the beginning of the story that ________ is superior to chess (it is more _______) 
and most of Dupin’s _______ , including a bizarre sequence where he _____ to be able to read his 
companion’s mind, are illogical.  

Replace the phrases in italics below with the correct form of an appropriate phrasal verb 
taken from the following list. The meaning of each sentence should stay the same.  
break off do in  do out of do up fall down fall for fall in with  
fall over fall through go for go over go through take in  take to take up 

32 I am quite happy to agree with _______________________________ whatever you 
decide.  

33 Our plans came to nothing _______________________________ when my husband 
became  ill last year. 

34 The murderer is supposed to have killed  _______________________________ every 
member  of his family. 

35 I spent _______________________________ a lot of money on my last trip abroad. 

36 He is beginning to like _______________________________ life in Australia. 

Replace the blanks by a word derived from the word in brackets (do not add other 
words).  

37 She bears a _______________________________ (resemble) to her mother.  

38 The aye-aye is reputed to be one of the more _______________________________ (elude) 
 animals. 

39 And then, _______________________________ (miracle), her prayer was answered.  

40 The machine began to _______________________________ (emission) a strange noise.  

41 He is totally _______________________________ (rely) on them for his needs.  

Read the following texts carefully and mark the statements below them as true or 
false. No subtraction for wrong answers. 
Cannabis causes psychosis 

Notions that cannabis is a relatively ”safe” drug were blown apart this week when a leading expert 
warned that it is the number one problem facing mental health services. According to professor 
Robin Murray, cannabis is a factor in up to 80% of schizophrenia cases in inner-city psychiatric 
units. Yet in just a few weeks, the drug will be downgraded to Class C, creating the misleading 
impression that it is harmless. One reason says Murray, is that there were no experts on psychosis 
on the committee that advised the Government to reclassify the drug, because at that time, no one 
thought it was necessary. Experts had noticed a link between mental illness and cannabis use, but 
assumed that it was a chicken and egg problem, sufferers used the drug during their troubled 
adolescence, and to counter the misery of their lives. All that changed two years ago, however, 
when a long-term study of 1,000 children (now adults) in New Zealand revealed that those who 
had used cannabis by the age of 15 were three times more likely to develop psychotic illnesses. 
Since then, various research projects, including a survey of 50,000 Swedish army conscripts, have 
concluded that smoking cannabis can make people up to seven times more susceptible to psychotic 
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illnesses. Experts do not think that cannabis alone causes psychosis, rather that it triggers the 
disease in young people who have a pre-existing disposition to mental illness.  

42 Leading experts agree that the use of cannabis largely results from psychotic illnesses.  

 True 
 False 

43 In a few weeks British cannabis users will be likely to receive lighter sentences if caught.  

 True 
 False 

Do we really need so many graduates?  
The Government is committed to its target of 50% of students in higher education by the end of the 
decade, says Larry Elliott. But is there any evidence that more graduates leads to higher growth? In 
Britain, the proportion of young people going to university has risen from 4% in the Forties to 40% 
today, yet growth has remained about 2.5% for the entire period. On the other hand, Switzerland 
has one of the highest per capita incomes in the world, yet the numbers of students in further 
education is only one third of the average for developed countries. The case for Britain’s 50% 
target would be more powerful if it could be shown the UK is an underskilled country where 
people lack the qualifications for the jobs on offer. But most economists would argue the opposite: 
we are now an overqualified country, with graduates doing the jobs done by school-leavers a 
generation ago. The “two aspirin good, five aspirin better” approach to higher education has the 
whiff of tractor production targets in the old Soviet Union. “The problem was not a shortage of 
tractors, merely a shortage of good tractors.” 

44 Economic growth in Britain over the past fifty years has been in direct proportion to the 
increase in the number of young people going to university.  

 True 
 False 

45 The “two aspirin good, five aspirin better” approach to higher education is still as valid as 
ever.  

 True 
 False 

B (25%) Translation 

Translate into English on a separate sheet. Double spacing please! 
Roald Dahl fæddist í Wales en foreldrar hans voru norskir. Allir virðast vera sammála um að hann 
hafi verið óvenjulegur og margslunginn persónuleiki. J. Treglown, sem skrifaði ævisögu hans, 
hefur lýst honum sem stríðshetju og mannvini, eigingjörnum fanti og fjölskyldumanni hrjáðum af 
fullkomnunaráráttu.  

Sígildar leynilögreglusögur voru fyrst skrifaðar skömmu fyrir miðbik nítjándu aldar og hafa notið 
gífurlegra vinsælda æ síðan, ekki síst í hinum enskumælandi heimi. Ýmsir gagnrýnendur halda því 
fram að þessi tegund bókmennta eigi rætur sínar að rekja til þess tómarúms sem skapaðist þegar 
sífellt fleiri töpuðu trúarsannfæringu sinni. Fólk vildi einfaldlega gleyma raunveruleikanum um 
stund og lifa í ímynduðum heimi þar sem sterkir og sjálfstæðir einstaklingar–oftar en ekki 
lögreglumenn–fullvissuðu okkur um að réttlætinu hefði ekki verið útrýmt. 
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Á dögum Viktoríu drottningar var Bretland mikið nýlenduveldi og breska heimsveldið var svo 
gríðarstórt að sólin settist þar aldrei. Sjóher hennar hátignar var allsráðandi á úthöfunum og tryggði 
að bresk kaupskip hlaðin ódýrum hráefnum næðu enskum höfnum án þess að á þau yrði ráðist. 

C 15% Essay 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

Power corrupts 
Living in a multicultural society 
The horrors of unemployment 
The joys and sorrows of adolescence 
Beauty is only skin deep 

Enska, 6. bekkur, stærðfræðideild  

A (55%) Vocabulary, grammar, usage  
New Proficiency Reading  

Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.  
1 She praises the women and listens to them; there has been a drought for three years. 

2 With his shambling gait and keen eyes, Roald Dahl was a performer. 

3 The painting went for a song. 

4 I brush away the earth to reveal a perfect fang. 

Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases.  
5 You will never in later life become pompous. 

 corrupt 
 self-important 
 senile 
 slick 
 weak 

6-7 This is also her perpetual weakness – the way she plunges into things, with her shambolic 
passions, her spontaneous opinions.  

shambolic 
 disgraceful 
 disorganized 
 genuine 
 relentless 
 superficial 

spontaneous 
 elaborate 
 illogical 
 impulsive 
 insincere 
 unfounded 
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8-9 This maybe a game but it is also a manifestation of primitive, inbuilt proclivities. 
manifestation 

 analogy 
 display 
 multiplication 
 repression 
 variation 

proclivity 
 aggression 
 dislike 
 hesitation 
 talent 
 tendency 

10 The director is at pains to explain the script changes to the cast.  
 dragging his feet 
 finding it embarrassing 
 intolerably slow at it  
 suffering while doing it 
 trying as hard as he can 

 

Replace the phrases in italics below with the correct form of an appropriate phrasal 
verb taken from the following list. The meaning of each sentence should stay the 
same.  

break off do in  do out of do up fall down fall for fall in with  

fall over fall through go for go over go through take in  take to take up 
11 I am quite happy to agree with _______________________________ whatever you 

decide.  

12 Our plans came to nothing _______________________________ when my husband 
became  ill last year. 

13 The murderer is supposed to have killed  _______________________________ every 
member of his family. 

14 I spent _______________________________ a lot of money on my last trip abroad. 

15 He is beginning to like _______________________________ life in Australia. 

Faber Book of Science 
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.  

16 Though he came close to formulating some scientific laws his insights were sporadic and 
untested by experiment. 

17-18 And if you should say that these shells have been and constantly are being created in such 
places as these by the nature of the locality or by the potency of the heavens in these spots, 
such an opinion cannot exist in brains possessed of any extensive powers of reasoning.  
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19 Contraception was not publicly advocated in England until the 1820’s. 

20-21 But despite its flaws Malthus’s theory did not exaggerate the prodigious effects of 
unchecked population increase.  

22 Among plants and animals its effects are waste of seed, sickness and premature death. 

23 Electrons and other subatomic particles behave, incomprehensibly, like waves as well as 
like particles.  

24 Even before Heisenberg propounded his principle, alert and imaginative writers had seized 
on the idea that the new physics put reality back inside the human head.  

25 The uncertainty principle is an indication that our classically inspired template for 
understanding the world is over-elaborate. 

26 Mr Feynman’s books reveal a defiantly individual iconoclastic personality. 

27 The doorstep was a ten-inch hemisphere of yellowish metal – gold as a matter of fact.  

28 Such incidents multiplied, causing embarrassment, perplexity, fear – and sometimes 
comedy. 

Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases. 
29 Consequently, if the premises are just the argument is conclusive against the perfectibility 

of the mass of mankind. 
 if the assumptions are correct 
 if the conclusions are unclear 
 if the hypotheses are fair 
 if the requirements are unreasonable 
 if there is nothing more to it 

30 There are fundamental limitations, met with in atomic physics, of the objective existence of 
phenomena independent of their means of observation.  

 a thing  
 atoms 
 core 
 theories 
 things 

Replace the blanks by a word derived from the word in brackets (do not add other 
words).  

31 She bears a _______________________________ (resemble) to her mother.  

32 The aye-aye is reputed to be one of the more _______________________________ (elude) 
animals. 

33 And then, _______________________________ (miracle), her prayer was answered.  

34 The machine began to _______________________________ (emission) a strange noise.  

35 He is totally _______________________________ (rely) on them for his needs.  
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36 There is no way to know which path a photon will ______________________________ 
(option) for.  

Read the following texts carefully and mark the statements below them as true or 
false. No subtraction for wrong answers. 

Cannabis causes psychosis 
Notions that cannabis is a relatively ”safe” drug were blown apart this week when a leading expert 
warned that it is the number one problem facing mental health services. According to professor 
Robin Murray, cannabis is a factor in up to 80% of schizophrenia cases in inner-city psychiatric 
units. Yet in just a few weeks, the drug will be downgraded to Class C, creating the misleading 
impression that it is harmless. One reason says Murray, is that there were no experts on psychosis 
on the committee that advised the Government to reclassify the drug, because at that time, no one 
thought it was necessary. Experts had noticed a link between mental illness and cannabis use, but 
assumed that it was a chicken and egg problem, sufferers used the drug during their troubled 
adolescence, and to counter the misery of their lives. All that changed two years ago, however, 
when a long-term study of 1,000 children (now adults) in New Zealand revealed that those who 
had used cannabis by the age of 15 were three times more likely to develop psychotic illnesses. 
Since then, various research projects, including a survey of 50,000 Swedish army conscripts, have 
concluded that smoking cannabis can make people up to seven times more susceptible to psychotic 
illnesses. Experts do not think that cannabis alone causes psychosis, rather that it triggers the 
disease in young people who have a pre-existing disposition to mental illness.  

37 Leading experts agree that the use of cannabis largely results from psychotic illnesses.  
 True 
 False 

38 In a few weeks British cannabis users will be likely to receive lighter sentences if caught.  
 True 
 False 

Do we really need so many graduates?  
The Government is committed to its target of 50% of students in higher education by the end of the 
decade, says Larry Elliott. But is there any evidence that more graduates leads to higher growth? In 
Britain, the proportion of young people going to university has risen from 4% in the Forties to 40% 
today, yet growth has remained about 2.5% for the entire period. On the other hand, Switzerland 
has one of the highest per capita incomes in the world, yet the numbers of students in further 
education is only one third of the average for developed countries. The case for Britain’s 50% 
target would be more powerful if it could be shown the UK is an under skilled country where 
people lack the qualifications for the jobs on offer. But most economists would argue the opposite: 
we are now an overqualified country, with graduates doing the jobs done by school-leavers a 
generation ago. The “two aspirin good, five aspirin better” approach to higher education has the 
whiff of tractor production targets in the old Soviet Union. “The problem was not a shortage of 
tractors, merely a shortage of good tractors.” 

39 Economic growth in Britain over the past fifty years has been in direct proportion to the 
increase in the number of young people going to university.  

 True 
 False 

40 The “two aspirin good, five aspirin better” approach to higher education is still as valid as 
ever.  

 True 
 False 
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B (20%) Translation 

Translate into English on a separate sheet. Double spacing please! 
„Kaos kenningin” (Chaos theory) er hugtak sem hefur verið notað yfir nýja, byltingarkennda 
nálgun á margs konar viðfangsefni í stærðfræði sem og hreinum og hagnýtum vísindagreinum. Hér 
er að sögn um að ræða nýja grunnreglu, heildstæða aðferð til að gera og meta rannsóknir og 
greiningar sem eru lausar við takmarkanir hefðbundinna vísinda. Kaos-kenningin segir að hegðun 
virkra kerfa (t.d. andrúmsloftsins og sólkerfisins) er afar næm á mjög litlar breytingar á aðstæðum, 
sem veldur því að öll forspá til lengri eða skemmri tíma er erfiðleikum bundin. Þó þetta virðist 
niðurdrepandi í fyrstu, er hér í raun um að ræða leið sem leiðir til lausna á vandamálum sem hafa 
hingað til reynst óleysanleg. Listamenn og fjölmiðlafólk hafa gripið þessar vangaveltur á lofti, en 
‘alvöru’ vísindamönnum þykir lítið til þess koma.  

C 10% Essay 
Write a short essay (200-250 words) on ONE of the following topics: 

The brain can play tricks on you 

The uncertainty principle  

Population increase and starvation 

Beauty is only skin deep  

Erfðafræði, 6. bekkur, val 

1. (40%) Krossaspurningar. Merkið aðeins við eitt svar. Ekki er dregið frá fyrir rangt 
svar. 

1. Litningar raðast á miðbaugsflöt og festast á spóluþræði á þráðhöftunum, en hvert tvígildi 
kemur fram sem ein heild svo samstæðir litningar skiptast sinn hvorum megin við 
miðbaugsflöt frumunnar. Þetta er lýsing á því sem gerist í: 

 metafasa í mítósu 
 metafasa I í meiósu 
 metafasa II í meiósu 
 anafasa í mítósu 
 anafasa I í meiósu 

2. Ef í foreldrisfrumu eru 24 litningar fyrir meiósu, hve margir verða litningarnir í hverri 
afkvæmisfrumu eftir meiósu? 

 12 
 24 
 48 
 6 
 18 

3. Langir vængir á ávaxtaflugum (L//-) ríkja yfir stuttum (l//l), og grár bolur (G//-) ríkir yfir 
svörtum (g//g). Hverjar eru líklegustu arfgerðir foreldra ef svipgerðir afkvæmanna eru: 2 
stuttir vængir, grár bolur: 2 stuttir vængir, svartur bolur? 

 L//l  g//g  og  l//l  G//g 
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 l//l  G//g  og  l//l  g//g 
 L//l  G//g  og l//l  g//g 
 l//l  G//g  og  l//l  G//g 

4. Sumir geta verpt tunguna í U-laga rennu. Þetta einkenni er ríkjandi: R//- einstaklingar geta 
verpt tunguna, en r//r einstaklingar ekki. Pétur og Pálína geta bæði verpt tunguna. Þau eiga 
eitt barn, og það getur ekki verpt tunguna. Hvaða líkur eru á því að næsta barn þeirra geti 
ekki heldur verpt tunguna? 

 0% 
 25% 
 50% 
 75% 

5. Skalli er arfgengur og kemur af fullum þunga á karla en ekki konur. Skalli er dæmi um:  

 Y-tengdar erfðir 
 víkjandi X-tengdar erfðir 
 kynháðar erfðir 
 kyntakmarkaðar erfðir 
 kyntengdar erfðir 

6. Karl er arfblendinn um tiltekið gen á A-litningi. Auk þess er hann með X-tengt gen, d. Hve 
hátt hlutfall af sáðfrumum hans verður með genin b og d? 

 allar 
 ¾ 
 ½ 
 ¼ 
 engar 

7. Með hugtakinu tengslahópur er átt við: 

 samstæða litninga 
 samsæt gen 
 gen sem eru á sama litningi 
 gen sem aðskiljast aldrei við yfirvíxlun 
 samspil yfirstæðra og undirstæðra gena 

8. Víxlatíðni 5 gena á X-litningi bananaflugna: 

Gen Víxlatíðni 

y, w 0,010 

y,v 0,322 

y,m 0,355 

v,m 0,030 

w,v 0,300 

w,m 0,327 

w,r 0,450 

v,r 0,269 

Þessar upplýsingar voru notaðar til að gera fyrsta litningakortið, þar sem genin komu fram í 
eftirfarandi röð: 
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9. Helstu einkenni þessa heilkennis eru stór brjóst, lítil eistu, lítill hárvöxtur á líkama, oftast 
ófrjósemi. Hér er átt við: 

 Kyntiglu 
 Turnersheilkenni 
 Klinefeltersheilkenni 
 Downs heilkenni 
 Chri du chat heilkenni 

10. Á myndinni hér á eftir eru sýndar helstu gerðir litningabreytinga. Hvað nefnast 
litningabreytingar E (sem eru inni í ferningnum)? 

 

 Úrfelling 
 Tvöföldun 
 Arfblendin yfirfærsla 
 Arfblendin umhverfa 
 Arfhrein umhverfa 

   0   0,01                         0,31    0,34                             0,58 
   y    w                               v       m                                   r 

0      0,02              0,25                       0,4                              0,6 
y        w                  m                           v                                 r 

    0     0,02                     0,35             0,4              0,5 
   v         m                        r                  w                y 

    0              0,1                 0,2                0,3               0,4 
    m               r                    v                   w                  y 

    v         m                                                y       w        r 
    0        0,05                                           0,35  0,45   0,55 



 

  129 

11. Þegar vefst ofan af DNA-gorminum við afritun, afritast annað langbandið í bútum. Þessir 
DNA-bútar kallast: 

 forstrengisbútar 
 okazakibútar 
 s-strengir 
 helikasabútar 
 histónsbútar 

12. Tákni á mRNA, sem er umritaður eftir þrennunni  GCA á s-streng DNA, getur tengst við 
andtáknann: 

 GCA á tRNA-sameind 
 GCT á tRNA-sameind 
 CGU á tRNA-sameind 
 CGT á tRNA-sameind 

13. cDNA-söfn (complementary DNA-söfn):  
 eru erfðamengissöfn 
 innihalda einstök gen 
 eru mynduð eftir mRNA sameindum 
 eru mynduð eftir einstökum prótínum 
 eru bútar sem teknir eru tilviljanakennt úr erfðaefni lífveru með skerðiensímum 

14. Oft má greina afurðir mannsgens í stofnum blendingslíkamsfrumna. Í töflunni hér fyrir 
neðan eru skráðir mannslitningar í níu blendingsfrumustofnum (blendingsfrumur manns- 
og músarfruma).  

Blendings-
frumustofnar 

Mannalitningar í 
stofninum 

β-glóbín-gen 

A 2,15,22,Y - 

B 1,15,21,X - 

C 3,5,11,17,19 + 

D 6,9,12,16,20 - 

E 4,8,11,13,18,20 + 

F 2,7,10,14,22,X - 

G 1,6,11,19 + 

H 7,10,13,18 - 

I 3,15,17,19,21,23 - 

Samkvæmt þessari töflu er gen, sem stýrir röð amínósýrueininga í β-glóbíni á litningi nr.: 
 1 
 4 
 11 
 18 
 22 



 

  130 

15. Major Histocompatibilty Complex (MHC) er: 
 mótefnisvakar á yfirborði rauðra blóðkorna 
 hópur gena sem stjórnar myndun útlima hjá spendýrum 
 genaklasi sem ákvarðar vefjaflokka fólks 
 genaklasi í B-frumum sem stjórnar myndun mótefna 
 yfirgen sem stjórna því hvaða partur líkamans þroskast úr hverjum frumlið fósturs 

16. Mótefnin sem frumur þessar gefa frá sér eru prótín, gammaglóbúlín. Hér er átt við: 
 Átfrumur 
 B-eitilfrumur 
 T-eitilfrumur 
 Frumur sem valda frumuónæmi 

17. Hann áleit að áunnir eiginleikar gengju að erfðum, þ.e. að breytingar sem kallaðar væru 
fram með breyttum aðstæðum kæmu fram á afkomendunum. Þessu til sönnunar tilgreindi 
hann, hvernig sér hefði tekist að breyta vetrarhveiti í vorhveiti. Hér er átt við: 

 Henri Dutrochet 
 Jakob Schleiden 
 Archibald Garrod 
 Konrad Lorenz 
 Torfim Lysenko 

18. Menn telja sig geta rakið ættir allra manna til sameiginlegrar formóður, sem stundum er 
kölluð Afríska Eva, með erfðagreiningu á: 

 “fragile” svæði á X-litningum 
 Svæði á Y-litningum sem víxlast ekki við X-litninga 
 “Hypervariable Region I” í erfðaefni hvatbera 
 svæðum á sjálflitningum (A-litningum) sem ekki umritast (utangena-DNA) 

19. Southern blotting (þrykk) er aðferð sem er notuð til að rafdraga og rannsaka: 
 prótín 
 tRNA-sameindir 
 rRNA-sameindir 
 mRNA-sameindir 
 DNA-sameindir 

20. Ef þrennan ATA í geni breytist í ATG, nefnist það: 
 þögul stökkbreyting 
 frávikastökkbreyting 
 keðjulokastökkbreyting 
 hliðrunarstökkbreyting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annar niturbasi í tákna 

Fyrsti 
nitur-
basi í 
tákna 

Þriðji 
nitur-
basi í 
tákna 



 

  131 

2. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
a. Atviksbundin kynákvörðun 
b. Blönduð fjöllitnun 
c. Kjarnsýrublendingar 
d. Genagengi 
e.Fjölríbósóm (fjölnetkorn) 

3. (5%) Gerið grein fyrir arfhreinum og arfblendnum genasamsætum. 
4. (5%) Fjallið um hlutverk HOX-gena í dýrum. 

5. (5%) Gen hljóta að vera búin þremur hæfileikum: Nefnið þrjú dæmi. 

6. (6%) Fjallið um mislitnun, orsakir og afleiðingar. Nefnið eitt dæmi. 

7. (6%) Hvaða hætta telja sumir að geti stafað af erfðabreyttum lífverum? 

8. (6%) Fjallið um myndun endanlegrar gerðar mRNA-sameinda: DNA(gen) mRNA. 

9. (5%) 
Lubbar (”cockerspaniels”) eru veiðihundar, loðnir með löng, 
lafandi eyru. Þeir þekkjast í mörgum litum, ýmist einlitir eða 
flekkóttir. Grunnliturinn ræðst einkum af tveimur ótengdum 
genasætum, A-a og B-b. A//- B//- lubbar eru svartir, A//- b//b 
rauðir, a//a B//- dökkrauðbrúnir, og loks eru lubbar af arfgerð 
a//a  b//b bleikgulir. – Svartur lubbi eðlar sig með svartri 
lubbatík sem gýtur meðal annars bleikgulum hvolpum. Hvaða 
litum öðrum má búast við undan þessu pari og í hvaða 
hlutföllum má vænta mismunandi litra hvolpa? 

 
 

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. 

1) Jafngreiðslulán eru þess eðlis að samtala vaxta og afborgana er alltaf sú sama, áður en tekið er 
tillit til verðbóta. 

2) Í árslok 2001 (og einnig þann 30/6 2003) var heildarverðmæti skuldabréfa á markaði minna en 
heildarverðmæti allra hlutabréfa á markaði. 

3) Ef afkastavextir fjárfestingar eru lægri en ávöxtunarkrafan til fjárfestingarinnar þá er 
fjárfestingin hagkvæm. 

4) Í hlutlausri sjóðastjórnun felst að stjórnendur kaupa og selja einstök verðbréf eftir þeim 
upplýsingum sem þeir hafa yfir að ráða í þeim tilgangi að ná fram sem hæstri ávöxtun. 

5) Hagsveiflur sem hafa áhrif á verð hlutabréfa og skuldabréfa eru ekki þær sömu hér og erlendis 
og, m.a. þess vegna geta erlend verðbréf gefið góða áhættudreifingu. 
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6) Ef fylgni milli ávöxtunar tveggja hlutabréfa er 0 þá er hægt að búa til safn, sem búið er til úr 
þessum tveimur bréfum, þar sem áhættan er engin. 

7) Góð fjármálstjórnun fyrirtækja miðar að því að hámarka tekjur fyrirtækja og þar með hámarka 
virði eignarhluta eigenda. 

8) Ef hægt er að kaupa einstök verðbréf fyrir háar fjárhæðir er talað um að markaðurinn hafi 
mikla breidd. 

9) Áhætta við ávöxtun í hlutabréfum er metin út frá því hve breytileg ávöxtunin hefur verið á 
liðnum tímabilum. 

10) Eitt af helstu skilyrðum til að fá skráningu á aðallista Kauphallar Íslands er að rekstrarsaga 
fyrirtækisins nái að minnsta kosti yfir 5 ár. 

2. (7%) 
Eftirfarandi frétt birtist í Morgunblaðinu 16. apríl síðastliðinn. 

Talið er að göng milli lands og Eyja kosti 38 milljarða. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur reiknað út kostnað og ábata við gerð jarðganga milli lands 
og Vestmannaeyja fyrir Ægisdyr, áhugafélag um bættar samgöngur milli lands og Eyja. Niðurstaða 
stofnunarinnar er að gerð ganganna sé þjóðhagslega óhagkvæm um 6,4 milljarða að núvirði.  

Heildarkostnaður við fullbúin göng og tilheyrandi mannvirki er metinn 38 milljarðar króna á 
núverandi verðlagi miðað við sex ára framkvæmdatíma en núvirtur heildarkostnaður er talinn vera 
rúmlega 32 milljarðar. Í þessum útreikningum er gert ráð fyrir að hið opinbera bæri hitann og 
þungann af fjármögnuninni og legði fram ígildi reiknaðs notendaábata af göngunum og lokavirðis 
þeirra, alls 19,1 milljarð króna.  

Hagfræðistofnun metur þjóðhagslegan ábata af gangagerðinni á rúma 25 milljarða króna og segir 
því að gerð ganganna sé þjóðhagslega óhagkvæm um 6,4 milljarða. Ef ráðast ætti í göngin þyrfti 
ríkissjóður einnig að reiða fram þá upphæð og heildarframlag þess yrði því 25,5 milljarðar að 
núvirði.  

Í útreikningum var gert ráð fyrir 2500 króna veggjaldi fyrir fólksbíla og 7500 kr. fyrir stærri bíla 
og að á opnunarári ganganna færu 591 einkabíll, 35 vöruflutninga- og átta fólksflutningabifreiðar 
um göngin á hverjum degi.  

Í skýrslu Hagfræðistofnunar segir að ljóst sé að margháttaður ávinningur sé að vegtengingu milli 
lands og Eyja en gangagerð sé dýr og verkið umfangsmikið. Í skýrslunni er gert ráð fyrir göngum 
sem grafin eru með hefðbundinni aðferð, svipaðri og beitt var við gerð Hvalfjarðarganga. 
Norðurmunni ganganna yrði við Kross í Landeyjum, þau yrðu 18 km löng, nærri þrefalt lengri en 
Hvalfjarðargöng, og framkvæmdatími gæti orðið 6 ár. Yrði hafist handa fljótlega mætti því opna 
þau fyrir umferð árið 2010. Rekstur ganganna og ábati af notkun þeirra er reiknaður út frá 30 ára 
notkun.  

Göngin yrðu þau lengstu í heimi sem liggja undir sjó, nálega tvöfalt lengri en lengstu slík göng í 
dag sem liggja undir Tókýóflóa og eru um 9,5 km löng.  

Rekstrarkostnaður Vestmannaeyjaganganna er talinn verða um 250 milljónir króna á ári. Stærstur 
hlutinn, 120 milljónir, er vegna trygginga, viðhald og eftirlit kostar um 50 milljónir, kostnaður við 
starfsmenn og stjórnun 45 milljónir og rafmagn um 35 milljónir króna. Sé miðað við Hvalfjarð-
argöng er talið að viðhaldskostnaðurinn sé mun meiri þar sem þau eru þrefalt lengri en Hval-
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fjarðargöngin. Á móti komi þó að umferð um þau verði minni og því ekki þörf á að endurnýja 
slitlag eins oft. 

a) (2%) Miðað við upplýsingarnar sem koma fram í fréttinni, væri þá rétt að ráðast í gerð jarðganga 
til Vestmannaeyja? Rökstyðjið svarið með tilvísun í textann. 

b) (3%) Hvaða gríðarlega mikilvæga forsendu við framangreinda útreikninga er ekki minnst á í 
fréttinni? 

c) (2%) Nefnið tvær forsendur / breytur sem koma fram í fréttinni og hlytu að hafa veruleg áhrif á 
niðurstöður útreikninga ef þeim yrði breytt. 

3. (15%) Merkið með krossi framan við rétta fullyrðingu. Athugið að aðeins ein fullyrðing er rétt í 
hverjum lið. 

a) Heiðrún tók lífeyrissjóðslán, með jöfnum árlegum afborgunum, til 20 ára. Lánið var að 
fjárhæð kr. 15.000.000 og var óverðtryggt. Greiddir árlegir vextir lánsins eru 12%. Heiðrún 
er búin að greiða fimmtán sinnum af láninu. Hvað greiðir hún háa fjárhæð á sextánda 
gjalddaga lánsins? 

 750.000 kr. 
 1.000.000 kr. 
 1.200.000 kr. 
 1.500.000 kr. 
 2.280.000 kr. 

b) Tveir fjárfestingakostir eru í boði og eftirfarandi upplýsingr liggja fyrir. 
  Q W  

Ávöxtun í % 6 10 Fylgni milli ávöxtunar bréfa í Q og W er 0,7. 
Áhætta í % 4 7  

Hver verður áhættan ef fjárfest er fyrir 40% í Q, og 60% í W? 
 4,0% 
 4,8% 
 5,0% 
 5,4% 
 6,2% 

c) Helstu tegundir skuldabréfa eru: 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum 

afborgunum og ríkisvíxlar 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum 

afborgunum og húsbréf 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum 

afborgunum og spariskírteini ríkissjóðs 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum 

afborgunum og innkallanleg skuldabréf 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum 

afborgunum og jafngreiðslubréf 

d) Verðbréfafyrirtæki gaf út eingreiðslubréf (kúlubréf). Bréfið var gefið út fyrir 4 árum síðan 
og  er um 20 ára bréf að ræða. Bréfið ber 8% nafnvexti og er að fjárhæð 10.000.000 kr. 
Hvert er gengi bréfsins í dag miðað við að ávöxtunarkrafa til sambærilegra bréfa sé 8%? 

 96,4% 
 99,0% 
 100,0% 
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 102,4% 
 115,4% 

e) Ávöxtun ríkisvíxla, krf er 4% og vænt ávöxtun markaðssafnsins, kM er 10,4%. Hvaða β 
gildi hafa þá hlutabréf í Klastri ehf. ef markaðurinn gerir ráð fyrir að ávöxtun hlutabréfa í 
fyrirtækinu Klastur ehf. verði 12%?  

 0,75 
 1,00 
 1,15 
 1,20 
 1,25 

4. (3%) Til þess að hægt sé að tala um skilvirkan hlutabréfamarkað þá þarf hann að uppfylla þrjú 
skilyrði. Hver eru þau? 

5. (7%) Ása átti eftirfarandi hlutabréf þann 1/1 2003. 200.000 kr. að nafnvirði í hlutafélaginu QQQ 
ehf. Gengið á hlutabréfum í QQQ ehf. var 5,4. Þá átti hún hlut í WWW ehf. að mark-
aðsverðmæti kr. 480.000. Ása gerir ráð fyrir að QQQ ehf. muni greiða þann 31/12 2003, 
17% arð og eftir að greiðsla arðsins hafi átt sér stað verði gengið í QQQ ehf., 6,2. Þá gerir 
hún ráð fyrir að markaðsverð hlutar hennar í WWW ehf. í lok árs 2003 verði 520.000 kr.  

Reiknið vænta ársávöxtun markaðssafnsins fyrir árið 2003. Athugið að ávöxtun er reiknuð í 
prósentum. 

6. (20%) Ávöxtun hlutabréfa í fyrirtækinu Fjarhugur ehf. og markaðarins hefur verið eftirfarandi 
síðastliðna mánuði. Ávöxtun er í %. Athugið að svörunum þurfa að fylgja viðeigandi 
útreikningar. 

 

Fjarhugur ehf.   Markaðurinn    

6,00  5,00    

4,00  4,00    

4,00  3,00    

3,00  3,00    

1,00  -1,00    
 

a) Reiknið meðaltalsávöxtun á þessu 5 mánaða tímabili fyrir Fjarhug ehf. 

b) Reiknið áhættu ávöxtunarinnar fyrir markaðinn. 

c) Reiknið fylgnina á milli ávöxtunar Fjarhugs og markaðarins. 

d) Reiknið Beta gildið fyrir hlutabréfin í Fjarhug ehf. Túlkið niðurstöðuna. 

7. (14%) Margrét er að safna sér fyrir háskólanámi sem hún gerir ráð fyrir að hefja eftir 3 ár. Hún 
hefur núna til ráðstöfunar kr. 4.000.000 sem hún ætlar að fjárfesta fyrir. Telur hún tvo 
valkosti koma til greina: 

Að kaupa hlutabréf á genginu 4,0 fyrir féð. Hún áætlar að fá greiddan 15% arð á ári. Vegna bjartra 
framtíðarhorfa gerir hún ráð fyrir að gengi bréfsins verði orðið 5,8 að þremur árum liðnum þegar 
hún selur bréfið. 
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Að kaupa eingreiðslu skuldabréf til 12 ára sem ber 8% vexti á ári. Að þremur árum liðnum þegar 
hún ætlar að selja bréfið gerir hún ráð fyrir að ávöxtunarkrafan verði 5%. 

a) Reiknið hvert markaðsvirði bæði hlutabréfsins og skuldabréfsins verður eftir þrjú ár þegar hún 
þarf á fjármununum að halda. 

b) Reiknið núvirði hvors kosts um sig miðað við 10% ávöxtunarkröfu. Hvor kosturinn er 
hagkvæmari? 

8. (14%) Fjallið um kosti skráningar hlutabréfa í kauphöll séð frá mismunandi hagsmunaaðilum.  

Forritun, 5. bekkur, stærðfræðideild 
Krossaspurningar – 20% 

Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör. 

1. Hverjar af einföldu tegundunum eru stærstar (64 bita)? 
 int og long 
 double og long 
 double og float 
 Allar einfaldar tegundir taka jafnmikið pláss í minni 

2. Ef við ætlum að búa til tilvik af String sem heitir s1 hvað af eftirfarandi ÞYRFTUM við að 
gera? 

 String s1 = new String("strengur"); 
 import java.lang.*; 
 import java.awt.*; 
 String s1; 

3. Ef titillína aðferðar er skilgreind á eftirfarandi hátt: public void adferd(int iTala) 
Hvað af eftirfarandi er þá rétt? 

 Hún skilar gögnum af tegundinni public 
 Hún skilar gögnum af tegundinni void 
 Hún tekur inn heiltölu (int) 
 Hún tekur inn gögn af tegundinni void 

4. Hvað af eftirfarandi væri lögleg athugasemd (comment)? 
 */Athugasemd/* 
 /*******/ Athugasemd 
 <!-- Athugasemd --> 
 ///* Athugasemd */// 

5. Ef breyta er skilgreind inni í init() aðferðinni í Applet forriti, hvað af eftirfarandi er þá rétt? 
 Ekki er hægt að nota breytuna annars staðar í forritinu þar sem hún er staðvær (local) i 
init() aðferðinni 

 Hún er aðgengileg allstaðar þar sem allar breytur í init() eru víðværar (global) 
 Hægt er að nota hana í actionPerformed() aðferðinni 
 Hægt er að nota hana í paint() aðferðinni 

6. Hvað af eftirfarandi á við um smiði? 
 Smiði verður að skilgreina efst í klasa 
 Ef skilagildi er skilgreint í smið verður það að vera void 
 Hægt er að skilgreina eins marga smiði og þurfa þykir 
 Ef notuð er return setning í smið verður hún að vera neðst í smiðnum 

7. Hvað myndi eftirfarandi forritsbútur birta í textareitnum t1 (TextField)? 
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String a = "Fyrri"; 

String b = "Fyrri"; 

if(a == b){ 

t1.setText("Fyrri er jöfn seinni"); 

} 

else if(a > b){ 

t1.setText("Fyrri er stærri en seinni"); 

} 

else{ 

t1.setText("Seinni er stærri en fyrri"); 

} 
 Fyrri er jöfn seinni 
 Fyrri er stærri en seinni 
 Seinni er stærri en fyrri 
 Það myndi ekkert birtast, þar sem ekki er hægt að gera samanburð á strengjum á þennan hátt 

8. Ef aðferð væri skilgreind þannig að hún skilaði heiltölu (int), hvað af eftirfarandi væri lögleg 
return setning? 

 return 3.333; 
 return (int) 'A'; 
 return Math.PI; 
 return int; 

9. Ef við vildum teikna kassa (ekki fylltan) í java, hvað af eftirfarandi aðferðum í Graphics 
klasanum væri hægt að nota? 

 drawArc og drawRect 
 drawRect og fillRect 
 drawRect og drawLine 
 drawRect, drawLine og drawString 

10. Ef við vildum að alltaf væri farið allavega einu sinni í gegnum lykkju, hvaða lykkju væri þá 
best að nota? 

 while lykkju 
 for lykkju 
 do-while lykkju 
 Allar lykkjurnar eru jafngildar 

Skilningur/villuleit – 10%  
Eftirfarandi forritsbútur á að skrifa út vísuna um meistara Jakob í textareitinn ta (TextArea). Í 
því eru a.m.k. fimm villur. Merkið við villurnar og færið til betri vegar. 
TextArea ta = new TextField(10,10); 

String s1 = "hún slær þrjú"; 

String s2 = "hvað slær klukkan"; 

String s3 = "sefur þú"; 

String s4 = "meistari Jakob"; 

ta.SetText(s4, s4); 
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ta.append("\n"s3 + ", " + s3 + "?\n" + s2 + ", +s2 "); 

ta.append("?\n" + s1 + ", "  s1); 

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. 
int ar = 1001; 
int dagur = ar%(int)Math.pow(10,3); 
dagur += ar; 
dagur += dagur-(int)Math.PI; 
t1.setText("Svar: " + dagur ); 

Svar:  _________________ 
 
2. 
double a = Math.PI; 
int b = (int)(a*1000); 
b /= 3; 
b += ((((int)Math.PI)*10)-1)*10; 
t2.setText("Svar: " + b );; 

Svar: ________________ 
 
3. 
int svar = 4; 
String s = " m"; 
int milli = 0; 
for(int i = 0; i < svar; i++) 
{ 
 milli += Math.pow(svar,2)*i; 
} 
 
svar++; 
milli += svar; 
svar--; 
t3.setText("Svar: " + milli + s + svar*2); 
 

Svar: ________________ 

Skrifa aðferðir – 25% 
1. 15% 

Búið til aðferð sem tekur inn tvær heiltölur og skilar streng. Aðferðin tekur 
heiltölurnar tvær og býr til handahófskennda (random) tölu á milli þeirra (þ.e. ef 
fyrri heiltalan er 1 og seinni 6 þá býr aðferðin til handahófskennda tölu á bilinu 
1-6). Aðferðin skilar síðan streng sem segir til um hvað talan er: "Talan sem 
kom upp var 4".2. 10% 

Ljúkið við eftirfarandi paint aðferð í vefforriti. Aðferðin á að teikna 12 ferninga  
sem mynda myndina hér til hliðar. Hver ferningur er 20*20 að stærð. Notið 
endurtekningu (lykkju) til að teikna ferningana. 
public void paint(Graphics g) 

{ 



 

  138 

 

} 

Skrifa forrit – 30% 
Búið til forrit sem hefur eftirfarandi eiginleika:  
Tvo textareiti, eitt textasvæði og einn hnapp. Ef ýtt er á hnappinn þá tekur 
forritið textann úr textareitunum tveimur og breytir þeim í tvær heiltölur: 
teljara og nefnara. Forritið birtir síðan brotið fullstytt, t.d.: 
41/4 er 10 1/4 
eða 
10/10 er 1  
í textasvæðinu. 
(ekki þarf að stytta brot þannig að, t.d. 30/20 verði 1 1/2, heldur er nóg 1 10/20) 

Bónus 
Skrifið forritsbút sem fullstyttir brot, þ.e. ef teljari er 30 og nefnari 20 þá myndi fullstytt  
brot vera 1 1/2 ekki 1 10/20 eins og gert var ráð hér fyrir framan. 

Franska, 5. bekkur, viðskipta-, stærðfræði- og upplýsingadeild 
1.  Málfræði og málnotkun (50%) 
I.  Mettez les verbes au subjonctif. (8%) 

1. Je voudrais bien que vous ___________ votre travail maintenant! (finir) 

2. Je préfère que nous _________________________ de l´eau ce soir. (boire) 

3. Il vaut mieux qu´ils _________________________ à la plage. (aller) 

4. Il faut que je _________________________ à ta mère. (parler) 

5. Il faut qu´il _________________________ à l´heure! (être) 

6. Je veux qu´elle _________________________ sa belle robe rouge. (mettre) 

7. Il vaut mieux que tu _________________________ ta grand-mère demain. (voir) 

8. Ils veulent que je _________________________ plus souvent. (venir) 

II.  Mettez les verbes au temps qui convient. (6%) 
1. Si je le vois, tu le _________________________ aussi. (voir) 

2. Nous irons faire du ski en avril, s´il y ______________ assez de neige. (avoir) 

3. Si tu ________ un comprimé, tu n´aurais pas le mal de mer.  (prendre) 

4. J´ __________ une voiture, si je gagne au loto. (acheter) 

5. Tu ________ venir avec nous, si tu étais gentil. (pouvoir) 

6. Si elle acceptait de m´épouser, je _________ le plus heureux des hommes. (être) 

III.  Mettez qui, que, où, dont dans l´emplacement laissé libre. (5%) 
1. C´est le voyage _______________ nous avons tellement rêvé. 

2. Les téléspectateurs __________ suivent les émissions de dessins animés sont des enfants. 
3. Paris est une ville _______________ il y a beaucoup de musées. 
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4. J´ai des clients _______________ je vois chaque jour. 

5. J´ai vu le film _______________ tu as regardé à la télé. 

6. Nadine a un ami _______________ habite à Londres. 

7. Elle a des qualités _______________ on ne parle pas. 

8. La France est un pays _______________ j´ai passé de belles vacances. 

9. Elle a écrit une lettre _______________ est trop longue. 

10. C´est le méchant loup _______________ nous regarde. 

IV.  Mettez les phrases à la forme passive. (6%) þolmynd. 
1. Un réalisateur très célèbre fait ces films. 
2. Nous conduisons les visiteurs à travers le campus. 

3. Le professeur ouvre la porte. 

4. Antonin Aubert monte toutes les pièces. 

5. Le vendeur vend tes livres. 

6. Les voleurs volent les voitures. 

V.  Mettez un des verbes au gérondif. (6%) 
1. Si tu travailles bien, tu auras une bonne note. 

2. Vous regardiez les films en version originale, vous appreniez mieux la langue.  

3. Elle a lu les petites annonces, elle a trouvé cet emploi. 

4. Elle se promène, elle ramasse des fleurs. 

5. Quand il est parti, il était très triste. 

6. Quand j´arriverai à Paris, j´irais tout de suite à mon hôtel.   

VI.  Mettez les verbes au passé composé ou plus-que-parfait. (8%) 
1. Quand elles _______ (arriver) vous ___________ (terminer) votre travail. 

2. Quand ils _____________ (lire) le livre, ils _____________ (aller) voir le film. 

3. Marie _________ (s´énerver) parce que je ________ (oublier) d´acheter son journal. 

4. Les fils _____ (quitter) la ferme quand leur grand-mère _____ (tomber) malade. 

VII.  Mettez les verbes à l´impératif. (6%) 
1. Svarið mér! 

2. Gefðu þeim bókina! 

3. Þvoðu þér ekki! 

VIII.  Répondez aux questions par une phrase négative. (2%) 
1. Il y a quelqu´un? (enginn) 

2. Elle s´est brossée les dents le matin? (aldrei) 
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IX.  Écrivez la réponse correcte dans l´emplacement laissé libre. (3%) 
1. Mon copain est _________________________ que moi. 

plus bien / mieux / meilleur 

2. Ton père gagne beaucoup _______________ argent? 

de l´ / d´ / des 

3. Dites- _______________ la vérité! 

le / leurs / lui 

4. Vous allez en Italie?  Oui, nous ______________ allons dans 8 jours. 

en / y / au 
5. _______________ quand habitez-vous à Paris? 

Pendant / Depuis / Il y a 

6. Il ne _______________ connais pas. 

la / lui / leur 

2.  Lesið efni (20%) 

I.  Reliez les phrases. (5) 
1. Le chat entre dans un champ où _____ sous une grosse pierre 

2. Il tient son sac ouvert _____ au chat ce qu´il demande. 

3. Cachez aussi vos vêtements _____ il y a beaucoup de lapins. 

4. Le jeune homme donne _____ un petit animal. 

5. Vous ne pouvez pas devenir _____ et deux oiseaux y entrent. 

II.  Mettez les mots où il faut. (5%) (Fimm orð ganga af, breytið ekki orðunum). 
chassent se souvient disparu mourir souhaite 

caché perdu veulent rassurer sang 

Un jour, Barbe Bleue dit à cette voisine qu´il ___________ se marier avec l´une de ses filles. Mais 
les filles ne __________ pas épouser cet homme à cause de sa barbe bleue.  Elles ont peur de lui, 
aussi, pour une autre raison: il a déjà épousé plusieurs femmes et ces femmes ont _________! 
Personne ne sait où elles sont! Barbe Bleue, pour les ___________, invite les deux jeunes filles 
dans une de ses maisons de campagne. Il invite aussi leur mère, leurs meilleures amies et quelques 
jeunes gens. Ils restent là une semaine. Ils se promènent, ils _________________________, ils 
pêchent, ils dansent, ils font de bons repas et ils s´amusent toute la nuit. 

III.  Répondez aux questions en français.  (10%) 
1. Le petit Poucet.  (8%) 

a) Pourquoi le bûcheron va-t-il laisser ses enfants dans la forêt? (2%) 
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b) Pourquoi tue l´ogre ses filles et pas les garçons? (6%)  

2. Les souhaits ridicules.  (2%) 
a) Quelle est la moralité de ce conte? 

3.  Skilningur  (20%) 

I.  Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (10%) 
Elle et lui 

Tous les soirs, quand elle rentrait les vaches, elle croisait le car arrivant de Paris avec les 
voyageurs bien habillés. Elle rêvait. Paris! La lumière, le bruit, les magasins, les spectacles, les 
toilettes, toute la vie, enfin. Si elle n´était pas obligée de rester ici, à la ferme, elle quitterait ce 
village, elle ne serait plus condamnée à patauger dans la boue avec ses sabots.  Si un prince 
charmant pouvait un jour descendre du car et l´emporter vers Paris, elle n´hésiterait pas, elle le 
suivrait. Mais ce n´était qu´un rêve. Elle ne connaîtrait certainement jamais Paris. Elle regardait 
encore une fois le car et repartait derrière ses vaches. 

Tous les matins, avant de prendre le métro pour se rendre à son bureau, il passait devant la gare 
routière où il voyait tous les cars arrivant de province. Sans y penser, il marchait plus lentement.  Il 
avait l´impression que ces cars apportaient avec eux un peu de l´air de la campagne, et qu´il 
respirait mieux. Ah, si une vraie paysanne fraîche, saine, pouvait un matin, descendre d´un de ces 
cars et lui sourire, avec quel plaisir il repartirait avec elle! Mais c´était un rêve fou: son travail était 
dans les bureaux, et les bureaux étaient à Paris. Chaque matin, il regardait une dernière fois les cars 
avant de se mêler à la foule grouillante du métro. 

Cette histoire ne finit pas comme un conte. Elle et lui ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont 
pas mariés et ils n´ont jamais eu d´enfants. 

Répondez en islandais. 

1. “Elle”, qui est-ce, et où est-ce qu´elle habite?  (2%) 

2. De quoi est-ce qu´elle rêve?  (nefnið þrennt)  (3%) 
3. Lui, où est-ce qu´il habite et quel est son travail?  (2%) 

4. Comment finit ce conte?  (gefið nákvæmt svar)  (3%) 

II.  Reliez les phrases:  (5%) 
1. Quand je saurais ce que vous faites, _____d´être chômeur. 

2. Pour garder leur travail, _____plus il prend de l´importance dans notre vie.

3. Plus le travail se fait rare, _____préfèrent un rythme plus lent. 

4. Aujourd´hui, les gens _____je saurais qui vous êtes. 

5. Personne ne rêve _____beaucoup sacrifient leurs soirées. 
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III.  Mettez les mots ou il faut.  (5%) (Fimm orð ganga af, breytið ekki orðunum). 
loisirs paysages régulièrement tressantes la pollution 

un groupe calme la fatigue quand le départ 

Marcher, c´est se libérer. On s´arrête ________ on veut, où on veut. On redécouvre le plaisir de 
l´effort physique. Le soir, après une journée de marche, __________ est vite oubliée. On ne pense 
qu´au bonheur de se reposer, d´enlever ses chaussures. Le matin, après un bon petit déjeuner, 
_______ est une fête.  Souvent le soleil se lève à peine. Ces moments de plaisir, on peut les vivre 
seul et en silence ou les partager dans ________ Le rythme de la marche favorise les discussions.  
Les randonnées sont des moments de solidarité, de camaraderie.  Marcher c´est aussi voyager à 
son rythme, prendre son temps.  On découvre des ________, des arbres, des témoins du passé: 
églises, châteaux ... 

4. Stíll (10%) 
Rauðhetta var lítil stúlka sem bjó ein með mömmu sinni. Hún var falleg og góð og allir elskuðu 
hana. Dag einn fór hún til ömmu sinnar sem var veik. Á leiðinni hitti hún grimma úlfinn sem 
plataði hana (tromper) og síðan át hann hana og ömmu hennar. 

Franska, 5. bekkur, hagfræðideild 

1. Málfræði og málnotkun (50%) 
I.  Mettez les verbes au subjonctif. (8%) 

1. Je voudrais bien que vous __________________ votre travail maintenant! (finir) 

2. Je préfère que nous _________________________ de l´eau ce soir. (boire) 

3. Il vaut mieux qu´ils _________________________ à la plage. (aller) 

4. Il faut que je _________________________ à ta mère. (parler) 

5. Il faut qu´il _________________________ à l´heure! (être) 

6. Je veux qu´elle _________________________ sa belle robe rouge. (mettre) 

7. Il vaut mieux que tu _________________________ ta grand-mère demain. (voir) 

8. Ils veulent que je _________________________ plus souvent. (venir) 

II.  Mettez les verbes au temps qui convient. (6%) 
1. Si je le vois, tu le _________________________ aussi. (voir) 

2. Nous irons faire du ski en avril, s´il y ___________ assez de neige. (avoir) 

3. Si tu ________ un comprimé, tu n´aurais pas le mal de mer. (prendre) 

4. J´ ________ une voiture, si je gagne au loto. (acheter) 

5. Tu __________ venir avec nous, si tu étais gentil. (pouvoir) 

6. Si elle acceptait de m´épouser, je _________ le plus heureux des hommes. (être) 

III.  Mettez qui, que, où ou dont dans l´emplacement laissé libre. (5%) 
1. C´est le voyage _______________ nous avons tellement rêvé. 
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2. Les téléspectateurs _____ suivent les émissions de dessins animés sont des enfants. 

3. Paris est une ville _______________ il y a beaucoup de musées. 

4. J´ai des clients _______________ je vois chaque jour. 

5. J´ai vu le film _______________ tu as regardé à la télé. 

6. Nadine a un ami _______________ habite à Londres. 

7. Elle a des qualités _______________ on ne parle pas. 

8. La France est un pays _______________ j´ai passé de belles vacances. 

9. Elle a écrit une lettre _______________ est trop longue. 

10. C´est le méchant loup _______________ nous regarde. 

IV.  Mettez les phrases à la forme passive. (6%) þolmynd. 
1. Un réalisateur très célèbre fait ces films.  

2. Nous conduisons les visiteurs à travers le campus.  

3. Le professeur ouvre la porte.  

4. Antonin Aubert monte toutes les pièces.  

5. Le vendeur vend tes livres.  

6. Les voleurs volent les voitures.  

V.  Mettez un des verbes au gérondif. (6%) 
1. Si tu travailles bien, tu auras une bonne note. 

2. Vous regardiez les films en version originale, vous appreniez mieux la langue.  

3. Elle a lu les petites annonces, elle a trouvé cet emploi.   

4. Elle se promène, elle ramasse des fleurs.   

5. Quand il est parti, il était très triste.   

6. Quand j´arriverai à Paris, j´irais tout de suite à mon hôtel. 

VI.  Mettez les verbes au passé composé ou plus-que-parfait. (8%) 
1. Quand nous ________ (arriver) vous _______(terminer) votre travail. 

2. Quand ils _____ (lire) le livre, ils ______(aller) voir le film. 

3. Marie ______ (s´énerver) parce que je _____(oublier) d´acheter son journal. 

4. Les fils ____ (quitter) la ferme quand leur grand-mère _____ (tomber) malade. 

VII.  Mettez les verbes à l´impératif. (6%) 
1. Svarið mér! 

2. Gefðu þeim bókina! 

3. Þvoðu þér ekki! 

VIII.  Trouvez les verbes au passé simple et mettez-les à l’infinitif. (Finnið sagnirnar í 
p.s. og setjið þær í nafnhátt). (5%) 

„Monsieur Éric Sonné a mis une annonce pour vendre sa Porche. Un monsieur très bien se 
présenta. Élégant, style homme d’affaires sportif. Monsieur Sonné et lui prirent la voiture et 
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allèrent au Bois de Boulogne pour l’essayer. Après quelques tours, l’acheteur eut la permission de 
prendre le volant et est parti sur les chapeaux de la roue en laissant Monsieur Éric Sonné sur le 
trottoir. Il ne vit plus jamais ni l’acheteur ni la voiture.“ 

2. Lesið efni (20%) 
I.  Reliez les phrases. (5%) 

1.  Le chat entre dans un champ où ___ sous une grosse pierre. 

2.  Il tient son sac ouvert   ___au chat ce qu´il demande. 

3.  Cachez aussi vos vêtements  ___ il y a beaucoup de lapins. 

4.  Le jeune homme donne  ___ un petit animal. 

5.  Vous ne pouvez pas devenir  ___ et deux oiseaux y entrent. 

II.  Mettez les mots où il faut. (5%) (Þrjú orð ganga af, breytið ekki orðunum). 
mirent met vieux gagner 

ferma aveugle voyant travailler 

Il prit sa guitare à la main, et s’en fut rue Mouffetard. En le ______arriver, les 267 marchandes 
(qui étaient la sorcière) se _______ à crier: 

– Où vas-tu comme ça, Bachir? 

Bachir ______ les yeux et répondit: – Je suis un pauvre musicien ________ et je voudrais chanter 
une petite chanson pour _______ quelques sous. Quelle chanson? demandèrent les marchandes. 

III.  Répondez aux questions en français. (10%) 
1. La sorcière de la rue Mouffetard. (4%) 

Comment la sorcière a-t-elle attrapé Nadia? 

2. Le petit Poucet. (4%) 

Pourquoi tue l´ogre ses filles et pas les garçons? 

3. Les souhaits ridicules. (2%) 

Quelle est la moralité de ce conte? 

3.  Skilningur.  (20%) 
I.  Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (10%) 

Elle et lui 

Tous les soirs, quand elle rentrait les vaches, elle croisait le car arrivant de Paris avec les 
voyageurs bien habillés. Elle rêvait. Paris! La lumière, le bruit, les magasins, les spectacles, les 
toilettes, toute la vie, enfin. Si elle n´était pas obligée de rester ici, à la ferme, elle quitterait ce 
village, elle ne serait plus condamnée à patauger dans la boue avec ses sabots. Si un prince 
charmant pouvait un jour descendre du car et l´emporter vers Paris, elle n´hésiterait pas, elle le 
suivrait. Mais ce n´était qu´un rêve. Elle ne connaîtrait certainement jamais Paris. Elle regardait 
encore une fois le car et repartait derrière ses vaches. 

Tous les matins, avant de prendre le métro pour se rendre à son bureau, il passait devant la gare 
routière où il voyait tous les cars arrivant de province. Sans y penser, il marchait plus lentement. Il 
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avait l´impression que ces cars apportaient avec eux un peu de l´air de la campagne, et qu´il 
respirait mieux. Ah, si une vraie paysanne fraîche, saine, pouvait un matin, descendre d´un de ces 
cars et lui sourire, avec quel plaisir il repartirait avec elle! Mais c´était un rêve fou: son travail était 
dans les bureaux, et les bureaux étaient à Paris. Chaque matin, il regardait une dernière fois les cars 
avant de se mêler à la foule grouillante du métro. 

Cette histoire ne finit pas comme un conte.  Elle et lui ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont 
pas mariés et ils n´ont jamais eu d´enfants. 

Répondez en islandais. 

1. “Elle”, qui est-ce, et où est-ce qu´elle habite? (2%) 
2. De quoi est-ce qu´elle rêve? (Nefnið þrennt). (3%) 

3. Lui, où est-ce qu´il habite et quel est son travail? (2%) 

4. Comment finit ce conte? (Gefið nákvæmt svar). (3%) 

II.  Reliez les phrases: (5%) 

and je saurais ce que vous faites, _ d´être chômeur. 

ur garder leur travail, _ plus il prend de l´importance dans notre vie. 

s le travail se fait rare, _ préfèrent un rythme plus lent. 

ourd´hui, les gens _ je saurais qui vous êtes. 

sonne ne rêve _ beaucoup sacrifient leurs soirées. 

III.  Mettez les mots ou il faut. (5%) (Fimm orð ganga af, breytið ekki orðunum). 

loisirs paysages régulièrement stressante la pollution 

un groupe calme la fatigue quand le départ 

Marcher, c´est se libérer. On s´arrête ______ on veut, où on veut. On redécouvre le plaisir de 
l´effort physique. Le soir, après une journée de marche, ________ est vite oubliée. On ne pense 
qu´au bonheur de se reposer, d´enlever ses chaussures. Le matin, après un bon petit déjeuner, 
________ est une fête. Souvent le soleil se lève à peine. Ces moments de plaisir, on peut les vivre 
seul et en silence ou les partager dans ________ Le rythme de la marche favorise les discussions. 
Les randonnées sont des moments de solidarité, de camaraderie. Marcher c´est aussi voyager à son 
rythme, prendre son temps. On découvre des _____ , des arbres, des témoins du passé: églises, 
châteaux ... 

4.  Stíll  (10%) 
Rauðhetta var lítil stúlka sem bjó ein með mömmu sinni. Hún var falleg og góð og allir elskuðu 
hana. Dag einn fór hún til ömmu sinnar sem var veik. Á leiðinni hitti hún grimma úlfinn sem 
plataði hana (tromper) og síðan át hann hana og ömmu hennar. 
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Franska, 6. bekkur, alþjóða- og máladeild 

1.  Skilningur (30%) 
I. Mettez les mots où il faut. (8%) (Breytið ekki orðunum). 

nées premières traversent existent 
l'océan festival francophone cultures 

Francofolies, ou les voyages d’un festival 
Les Francofolies, un ____________________ dont la vitrine musicale ______ 

s'ouvre de plus en plus sur le monde: 

Depuis 1989, les Francofolies ____________________ à Montréal au Québec.  
1991, les Francofolies partent en Bulgarie, à Blagoevgrad, permettant ainsi un  

échange des différentes ____________________.  

1994 sont ____________________ les Francofolies de Spa en Belgique.  

1995, les Francofolies ____________________ l'Atlantique Sud pour Buenos Aires, en Argentine 
et Santiago du Chili.  

1996 dans le cadre des Semaines de la Chanson arrivent les ____________________ Francofolies 
de Berlin en Allemagne. 

1999, après les Francofolies au bord de ____________________, naissent les Francofolies à la 
montagne : à Nendaz en Suisse.  

2003, toujours en Suisse mais cette fois à Genève... et retour en Allemagne à Berlin. 

II. Reliez les phrases. (7%) (Tengið saman setningarnar). 

1 Des milliers d’élèves   à la grande joie de la jeunesse. 

2 Le lac Tjörnin est en effet souvent gelé,  vaste éventail d’activités culturelles et de 
loisirs. 

3 Depuis la mise en place   un terrain d’herbe artificille . 

4 Les jeunes mettent la période des vacances  des activités de plein air, sportives et 
culturelles. 

5 La municipalité de Reykjavík organise,   d’excellent installations pour les skieurs. 

6 Les jeunes de Reykjavík ont accès à un   font leurs études à Reykjavík 

7 La municipalité a fait aménager  à profit pour se familiariser avec le monde 
du travail. 

III. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais (15%) 
La vie de Coco Chanel: ”L’orpheline” 
Voici donc Gabrielle Chanel à douze ans. Sa mère vient de mourir. Elle ne reverra plus son père. 
Elle a toujours vécu comme les enfants des rues, sans beaucoup d’amour, mais avec beaucoup de 
liberté. Et la voilà enfermée dans une pension où la discipline est très dure.  
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On ne sait rien d’elle à cette époque, pas une confidence vraie, pas une photographie. Elle n’a 
jamais parlé de cet orphelinat où elle a vécu six ans. 

C’est un bel endroit, nommé Obazine. Un monastère, construit il y a huit siècles, au milieu des 
forêts. Les bâtiments sont simples, en pierre blanche. À l’intérieur, tout est blanc ou noir: les murs, 
les hautes portes de bois, les escaliers de pierre, les vêtements des religieuses et ceux des 
orphelines. Rien que des lignes et des formes d’une beauté sans fantaisie. 

Gabrielle a sans doute trouvé là quelque chose de tout à fait nouveau pour elle: la beauté et une vie 
bien organisée. 

Les religieuses leur apprennent à lire, à écrire, à compter... mais aussi à coudre, à tenir une maison, 
peut-être à broder ou à cuisiner. Les prières, les chants religieux, le travail, les promenades du 
dimanche dans la forêt occupent les semaines. On sort de là avec de bonnes manières: se tenir 
droite, se laver chaque jour à l’eau froide, ne pas montrer ses sentiments. Les orphelines qui n’ont 
pas envie de devenir religieuses doivent quitter Obazine à dix-huit ans . On leur trouve alors du 
travail.  

Gabrielle est jolie et bien élevée. Elle devient donc vendeuse de magasin à Moulins. C’est un 
magasin pour dames distinguées, qui s’appelle “À Sainte-Marie”. On y trouve du tissu, des rubans 
et des dentelles, tout ce qu’il faut pour se faire des vêtements. 

L’avenir de Gabrielle Chanel sera donc sans surprise: elle épousera un honnête homme de 
Moulins. Elle aura une famille et ne connaîtra pas la misère. Un vie tranquille. 

D’après “Coco Chanel” 

Répondez aux questions en islandais: 
1. Comment Gabrielle a-t-elle vécu avant d’entrer à Obazine? 

2. Comment est le monastère où elle vit? 

3. Comment passent les semaines ? 

4. Il y a des orphelines qui quittent Obazine à l’âge de dix-huit ans, pourquoi?  

5. Quel avenir voit-on pour Gabrielle Chanel? 

II.  Lesið efni (60%) 
Répondez aux questions en français.  

I. Barbe Bleue. (5%): 
a) Pourquoi est-ce qu’on avait peur de Barbe Bleue? (3%) 

b) Comment désobéit (óhlýðnast) la jeune femme à son mari? (2%) 

II. Le gentil petit diable. (10%): 
a) Décrivez l’examen de lecture du gentil petit diable. (6%)  

b) Reliez les mots. (Tvö orð ganga af). (4%) 

1 en boitillant  kór 

2 ailes de chauve-souris  einlægur 

3 une matraque  kylfa 

4 un pupitre  tala 
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5 un grand porche  geislabaugur 

6 des souterrains  fordyri 

7 une soutane  leðurblökuvængir 

8 une corne  púlt 

9 une chiffre  haltrandi 

10 sincère  hempa 

   horn 

   neðanjarðargöng 

III. La Voisine. (5%): 
a) Mettez les mots où il faut (Fimm orð ganga af, breytið ekki orðunum) (5%) 

froissé brossé ridicule relu pendant 

pose descend horriblement descendre posant 

Sa voisine avait donc le même prénom et le même nom de jeune fille qu’elle? Pendant qu’on ______ 

le cercueil dans l’escalier, Josette regarde sans um mot, hésite, puis retient un instant le brave M 

Bernard, en lui ________ simplement la main sur le bras. Elle se sent ______ et boulversée, stupide et 

apeurée. Dans l’autre main, elle a _______ l’avis de décès qu’elle a découpé dans le journal, lu et 

______ cent fois avant d’être sûre. Elle le montre à M Bernard en l’interrogeant d’un regard. 

IV. La Parure. (5%): 
a) Que dit Madame Forestier à Madame Loisel quand elles se rencontrent sur les Champs Elysées? 

 (5%)  

V. Cyrano de Bergerac (35%): 
1. Reliez les phrases: (5%) 

1 Les gentilshommes en beaux 
vêtements 

 et continue son histoire. 

2 Et quand l’autre est bien fatigué  il vous aimerait encore, 

3 Mais non, il reste calme  sont installés comme chez eux. 

4 Que même mort  les deux ombres qui s’embrassent. 

5 Cyrano reste seul en bas et 
regarde 

 il lui rentre son épée dans le 
ventre. 

2. Qui c’est le personnage? Choisissez la bonne réponse: (5%) (Tvö orð ganga af). 

1 Qui aime trop les poètes?  Lebret 

2 Qui connaît cinq moyens pour monter dans la lune?  Christian de Neuvillette 
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3 Qui veut se marier avec Roxane à la fin du livre?  Montfleury 

4 Qui peut se moquer du nez de Cyrano?  Le comte de Guiche 

5 Qui est le meilleur ami de Cyrano?  Le maître Ragueneau 

   Cyrano de Bergerac 

   La sœur Marthe 

3. Répondez aux questions en français. (25%) 
a) Décrivez Cyrano de Bergerac. Qui c’est, comment est-il? etc.(5%) 

b) Cyrano aide Christian à gagner le cœur de Roxane, pourquoi? (10%) 

c) A la fin Roxane comprend tout. Qu’est-ce qu’elle comprend? (10%) 

Munnlegt próf. (10%) 

Gagnasafnsfræði, 5. bekkur, upplýsingadeild 
1. hluti - krossaspurningar (20%) 

Setjið kross við það svar sem er réttast. Ekki er dregið frá fyrir röng svör. 
1. Til að ná í gögn úr vensluðum gagnagrunnum er: 

 Notaðar venslaðar fyrirspurnir 

 Notað MySQL 

 Notað SQL 

 Ekki er hægt að ná í gögn úr vensluðum gagnagrunnum 

2. Hvað af eftirfarandi á við um stigskipta gagnagrunna? 

 Stigskipti gagnagrunnurinn var búinn til til að taka á 
vandræðum við notkun netgagnagrunna 

 Í þeim er afkvæmi alltaf tengt foreldri  

 Stigskiptir gagnagrunnar styðja flókin vensl 

 Ókostur þeirra er hægur sóknartími 

3. Hvað af eftirfarandi á við um Einindavenslarit? 

 Það er notað til að bera kennsl á gögn sem þarf að ná í 

 Það hefur fjóra hluta: Einindi, eiginleika, vensl og tilvik 

 Það er grafísk framsetning á því hvernig aðalatriði eru skilin frá 
smáatriðum 

 Það gefur raunsæja mynd af raunveruleikanum 

4. Hvað af eftirfarandi væri lögleg SQL skipun ef við höfum töflurnar: 

Vidskiptavinur með svæðin: Nafn, Aldur, Starf 
Seljandi með svæðin: Nafn, Starfsaldur, Stadsetning 
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 SELECT Starf, Aldur FROM Seljandi 

 SELECT Nafn FROM Vidskiptavinur, Seljandi 

 SELECT *.* FROM Seljandi, Vidskiptavinur 

 Ekkert af ofangreindum fyrirspurnum er lögleg 

5. Hvað af eftirfarandi á við um XML? 

 XML er markup mál, rétt eins og HTML 

 XML var hannað til að koma í staðinn fyrir HTML 

 XML tög eru forskilgreind 

 Athugasemdir í XML eru umluktar /* og */ líkt og í Java 
 

6. Hlutir (element) í XML geta haft? 

 Hlutar innihald, blandað innihald og eiginleika 

 Hlutar innihald, tómt innihald og eiginleika 

 Hlutar innihald, blandað innihald, rótar innihald og eiginleika 

 Hlutar innihald, blandað innihald, tómt innihald og eiginleika 

7. Hvað af eftirfarandi á við um DTD (Document Type Definition)? 

 Ef DTD er sett í XML frumskrána ætti það að vera umlukið af 
ELEMENT skilgreiningu 

 Hægt er að nota DTD til að staðfesta eigin gögn 

 DTD er einungis hægt að skilgreina inni í XML skjali 

 Eiginleikar innihalda engar aukaupplýsingar um hluti (element) 
 

8. Hvað af eftirfarandi á við um XSLT? 

 XSLT er notað til að skilgreina hluta af XML skjölum 

 XSLT er notað til að forma XML skjöl 

 XSLT er notað til að umbreyta XML skjölum 

 XSLT er notað til að staðfesta XML skjöl 

9. Hvað af eftirfarandi á við um <xsl:choose> hlutinn  í XSL? 

 <xsl:choose> er notað með <xsl:for> og <xsl:each> til að setja 
upp skilyrðisathugun með fleira en einu skilyrði 

 <xsl:choose> er notað með <xsl:when> og <xsl:otherwise> til 
að setja upp skilyrðisathugun með fleira en einu skilyrði  

 <xsl:choose> er notað með <xsl:which> og <xsl:otherwise> til 
að setja upp skilyrðisathugun með fleira en einu skilyrði 

 <xsl:choose> er einungis hægt að nota til að gera 
skilyrðisathugun með einu skilyrði 
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10. match eiginleikinn í XSL er notaður til að: 
 tengja sniðmát við XML hlut 
 skilgreina sniðmát fyrir heila grein í XML skjali 
 er eiginleiki í <xsl:template> hlutnum 
 allt af ofangreindu á við um match eiginleikann 

2. hluti - Skilningur (15%) 
Útskýrið eftirfarandi: 

1. Eiginleika (attributes) í XML (kostir/ókostir): 
2. XML nafnasvið (namespaces): 

3. hluti - Skrifa SQL fyrirspurnir (15%) 
Gefnar eru eftirfarandi töflur: 
Hljomplata 
 HljomplataID Tala Frumlykill 
 Nafn Texti  
Flytjandi-Hljomplata 
 FlytjandiID Tala Aðkomulykill/Frumlykill 
 HljomplataID Tala Aðkomulykill/Frumlykill 
Flytjandi 
 FlytjandiID Tala Frumlykill 
 Nafn Texti 
Hljomplata-Lag 
 HljomplataID Tala Aðkomulykill/Frumlykill 
 LagID Tala Aðkomulykill/Frumlykill 
Lag 
 LagID Tala  Frumlykill 
 FlytjandiID Tala  
 Heiti Texti  

Búið til eftirfarandi fyrirspurnir: 
1. Fáið heiti allra Laga sem er með flytjanda að nafni: "Christina Aguilera"  
2. Fáið allar Hljómplötur þar sem nafn flytjanda er "Leonard Cohen" 
3. Fáið nafn Flytjanda og öll Lög á Hljómplötu með nafnið: "Baby one more time" 
4. Fáið nafn allra Flytjanda þar sem nafn Lags byrjar á "Love" og Flytjandi heitir ekki 
"Whitney Huston" 

4. hluti - Villuleit (10%) 
Leiðréttið eftirfarandi XML skjal þannig að það sé vel formað (well formed). 
<?xml version="1.0" ? encodin="ISO-8859-1">   
<memo>   
<to>nemenda í gagnasafnsfræði</to>    
<from><staffperson>   
<rank>kennari</rank>    
<name>Gísli B. Heimisson</name>    
<office>Ofanleiti 1</office>    
</form></staffperson>  
<subject>einkunnir ykkar</subject>    
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<body>Til hamingju, einkunnirnar ykkar eru alltaf að batna, ég vona 
þetta haldi áfram. <body></memo>  

5. hluti - XML (15%) 
Búið til XML skjal sem hægt væri að nota til að birta eftirfarandi upplýsingar (undirstrikaðar setningar 
tákna tengla – þið þurfið ekki að skilgreina vitræna tengla). 

 

Various MPEG-Animations  
_____________________________________________________________________ 
NOTE: unless noted otherwise none of the following MPEG-clips include any audio.  

Clips from various movies  
• Wallace & Gromit  

o A Grand Day Out  
 Gromit drilling a hole (587091 Bytes)  
 The rocket launch (1762084 Bytes)  

o The Wrong Trousers  
 Gromit wakes up ... (1631586 Bytes)  
 Capturing Feathers McGraw (the penguin) (1076091 Bytes)  
 Gromit confronting Feathers McGraw (495147 Bytes)  

6. hluti - Kerfi greint og settar upp töflur (25%) 

Gefin er eftirfarandi lýsing. Greinið kerfið og búið til töflur, eiginleika (attributes) í töflum, og vensl. 

Þið hafið verið beðin um að hanna kerfi fyrir Leigubílastöðina Erlu. Þau eru að taka í notkun POSa í 
leigubílunum og þurfa nauðsynlega að geyma upplýsingar á betri hátt en í Excel skjali, eins og gert er í 
dag. Eftirfarandi lýsing er gefin til að auðvelda gagnagrunnsgerð:  
Leigubílastöðin Erla annast leigubílarekstur í Fjarðarbyggð. Ef pantaður er leigubíll er það annaðhvort 
venjulegur (4 farþega) eða stór (5-9 farþega). Leigubílar hafa þrenns konar taxta, dagtaxta, kvöldtaxta 
og helgartaxta. Hægt er að greiða farið með peningum, korti eða í reikning. Hægt er að fá bíl fyrir fast 
gjald frá Neskaupstað til Egilsstaða eða til baka. Geyma þarf upplýsingar um hvar farþegi fór upp í 
bílinn og hvert honum var skilað, ásamt fjölda farþega. 

Heimspeki, 6. bekkur, val 

A 30%-Heimaverkefni um ‘Goðsögnina um Sisyfos’ 

B 40% Svaraðu eftirfarandi spurningum: 
1 Útskýrðu muninn á siðferði og siðfræði. (5%) 

2 Hvað er átt við með að siðfræði sé ‘normatív’ grein? (5%) 

3 Ef Descartes hitti vél sem liti út eins og maður, hvaða tvö atriði teldi hann sig geta greint 
hjá  henni sem skæru úr um að hér væri ekki maður á ferð? (5%) 

4 Hvað eru gervigreindarfræði? (5%) 

5 Útskýrðu greinarmun Heideggers á tiltækum hlut og fyrirliggjandi hlut. (5%) 



 

  153 

6 Endursegðu heillareglu Mills. (5%) 

7 Útskýrðu hvernig líf mannsins einkennist af stöðugri spennu samkvæmt Schopenhauer. 
(5%) 

8 Hvernig styður það efnishyggju að hægt er að nota lyf við geðsjúkdómum? (5%) 

C 30% Svaraðu eftirfarandi spurningum. 
Í svörum í þessum prófhluta getur verið gott að leita út fyrir það námsefni sem lesið var til prófs til 
að finna frekari rökstuðning og dæmi.  

9 Útskýrðu mátt tónlistarinnar samkvæmt kenningu Schopenhauers með tilliti til þess sem þú 
 veist um heimspeki hans og berðu saman við afstöðu Platons til listarinnar. Taktu 
rökstudda  afstöðu. (10%) 

10 „Sálin í útlegð er, /æ meðan dvelst hún hér /í holdsins hreysi naumu, /haldin fangelsi 
aumu.“  Hvaða kenning birtist í þessum orðum Hallgríms Péturssonar? Hvaða tveir 
heimspekingar hafa  fjallað um kenninguna á ólíkan hátt, annar með áherslu á fangelsi 
sálarinnar og hinn á sálina  sem „substance“ (grunnveruleika, örugg sannindi)? Lýstu 
kjarna kenninga þeirra með vísun í  þessi lykilorð(undirstrikuðu orðin). (10%) 

11 Þú ert í bekk í framhaldsskóla. Einn af bekkjarfélögum þínum, Jón, þjáist af geðsjúkdómi 
og  tekur lyfið Geðósóman™ sem heldur sjúkdómnum í skefjum. Ef Jón gleymir að taka 
lyfið eða  neytir áfengis getur það leitt til alvarlegra hegðunarvandkvæða og jafnvel til 
ofbeldis. Þetta  ástand hefur farið algjörlega leynt en þú kemst á snoðir um það fyrir 
slysni þegar þú tekur eftir  lyfinu í töskunni hans og það er merkt honum. Þú þekkir 
lyfið vegna þess að nákominn ættingi  þinn hefur notað það. Nú er haldið bekkjarpartí 
þar sem haft er áfengi um hönd og þú sérð að  Jón ætlar að fá sér í glas, en þú veist að 
það getur haft slæmar afleiðingar fyrir hann og jafnvel  aðra. Notaðu siðfræðikenningar 
(skyldusiðfræði, nytjahyggju) til að takast á við þennan vanda.  Þú getur líka rætt hvort 
einhverjar leiðir væru til sem gætu komið í veg fyrir að vandinn kæmi  upp og hvort 
einhverjir vankantar séu á dæminu. (10%) 

Íslenska 

I  Málsaga (20%) 
1. (3) Athugið vel eftirfarandi orð og kveðið upp úr um hvort um er að ræða tökuorð (t) eða 

nýyrði (n): 

prímus  (    ), samviska  (    ), veira  (     ), krydd  (    ), meinvörp  (    ), hæverskur  (    ). 
2. (3) Hvaða hljóðbreytingar hafa orðið í eftirfarandi orðum: 

a) féhús-fjós 

b) góðt-gott 

c) vátur-votur 

3. (4) Sýnið hvernig skyldleika eftirfarandi orða er háttað: 

a) æxli – vextir - vöxtur 

b) skel – skildir – skjöldótt – skjaldarmerki  
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4. (4) Bókstafurinn ö í nútímamáli táknar ekki frumhljóð heldur er hljóðgildi hans afleiðing 
nokkurra sérhljóðabreytinga. Rekið þær breytingar frá upphafi og sýnið þróunina á 
sérhljóðaþríhyrningi. 

5. (6) Stutt ritgerð. Veljið annað hvort eftirfarandi efna: 

a) Upphaf ritaldar á Íslandi og fyrsta málfræðiritgerðin 

eða 

b) Fornnorræna og skipting norrænna mála í þjóðtungur 

II  Eddukvæði og Frásagnarlist fyrri alda (30%) 
Völuspá 
6. (10)  

Heiði hana hétu, 
hvar er til húsa kom, 
völu velspáa, (velspá) 
vitti hún ganda; 
Seið hún, hvar er hún kunni, (seið hún kunni) 
seið hún hugleikin, (seið hún leikinn) 
æ var hún angan 
illrar brúðar. (illrar þjóðar) 

(Útgáfa Ólafs Briem) 

a) Skýrið þetta erindi úr Völuspá og athugið að láta merkingu undirstrikaðra atriða koma 
fram. Orðin innan sviga eiga við útgáfu Máls og menningar. 

b) Hér er nefnd Heiður. Hvað nefndist hún áður í kvæðinu, hvert var hlutverk hennar og 
hvað gerðu æsir henni þá? 

7. (3) Völuspá segir frá þremur skeiðum í lífi ása. Segið örstutt frá hverju tímabili fyrir sig. 

Hávamál 
8. (7)  

Ærna mælir,  
sá er æva þegir, 
staðlausu stafi; 
hraðmælt tunga,  
nema haldendur eigi, 
oft sér ógott um gelur. 

a) Skýrið þetta erindi úr Hávamálum efnislega. 

b) Hér er talað um hinn óvitra mann. Nefnið 5 einkenni hans, önnur en hér koma fram, 
eins og honum er lýst í Hávamálum. 

9. (4) Fjallið stuttlega um aldur og uppruna (hvar þau eru talin ort) Hávamála og færið rök fyrir 
máli ykkar. 

Dróttkvæði 
10. (6) Fjallið um varðveislu og heimildargildi dróttkvæða. 
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III  Snorra Edda (25%) 
11. (10) Skrifið stutta kynningu á eftirfarandi: 

Embla 

Skrýmir 

Andvari 

vanir 

Gjöll 

Skoll 

Tanngnjóstur 

Skaði 

Víðar 

Reginn 

12. (4) 

Hvað sýnir þessi mynd, hver var aðdragandi atburðarins og hverjar urðu 

afleiðingarnar? 

13. (4) Hvað merkja eftirfarandi kenningar? Skýrið með tilvísun í 
goðasögurnar. 

a) Haddur Sifjar 

b) Suttungamjöður 

c) Málmur Gnitaheiðar 

d) Eigandi Brísingamens 

14. (7) Þór og Óðinn. 

Berið þá saman og hafið einkum í huga hlutverk þeirra, andlegt og líkamlegt atgervi, sérstaka 
hæfileika og ef til vill fleira. 

IV  Bók af bók og Slitur ... (25%) 

Sérlegt þótti allt hans æði, 
orðin hans og málsgögn bæði. 
Hélt því fram að hver sem kunni 
hversdags tök á náttúrunni 
gæti léttar lífsins starfa 
lokið og til meiri þarfa. 
Hugði ei sannleik hóti betri 
hafðan eftir Sankti-Pétri 
heldur en ef svo hending tækist, 
húsgangurinn á hann rækist. 

15. (8) Þetta erindi er úr kvæðinu Jón hrak eftir Stephan G. Stephansson. 

a) Undir merkjum hvaða bókmenntastefnu er það ort og hvaða einkenni hennar koma 
skýrt fram í kvæðinu öllu? 

b) Endursegið fjórar síðustu ljóðlínurnar þannig að merking þeirra komi skýrt fram. 

c) Greinið í stuttu máli frá skáldinu Stephani G. Stephanssyni. 

16. (4) Anna sýslumannsekkja í smásögunni Vordraumur og Anna frá Stóruborg í samnefndri 
sögu eiga ýmislegt sammerkt en annað ekki. Gerið kross við þær fullyrðingar sem eiga við 
þær báðar: 

 Þær eru sannsögulegar persónur. 
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 Þær eru einhleypar í sögubyrjun. 
 Þær leggja hug á yngri menn. 
 Þær iðka tónlist og lestur bókmennta. 
 Þær eiga sér erlendar fyrirmyndir. 
 Þær hafa ríka réttlætiskennd. 
 Þær hafa sigur í baráttu fyrir hagsmunum sínum. 
 Þær eru vel efnum búnar. 
 Þær eru fulltrúar nýrómantísku stefnunnar. 

17. (4) Leikrit Jóhanns Sigurjónssonar, Galdra-Loftur, er spunnið úr tvenns konar efnivið, 
innlendum og erlendum. Gerið stutta grein fyrir hvoru tveggja og átökum Lofts og 
Steinunnar eins og þau koma fram í textanum sem þið lásuð. 

18. (7) Haukaberg 

Hátt á bergi, 
hátt á bergi 
haukur situr, sækir ekki í skjólin; 
sundlar ei, þótt velji brattan stólinn. 
Hræðist hvergi, 
hræðist hvergi! 
Hans er eðli: einn og sér að fara 
ofan, frjáls og kaldur, niður stara. 
 

Þannig hefst kvæðið Haukaberg eftir Sigurð frá Arnarholti. Um það hefur eftirfarandi verið skrifað: 

,,Fullgilda túlkun hlýtur hér hetjudýrkun nýrómatískra skálda, aðdáun þeirra á 
einstaklingum sem fara sínar eigin götur....” 
a) Fjallið um ljóðið með þessa umsögn að leiðarljósi.  
b) Gerið grein fyrir myndmáli og öðrum stílbrögðum í erindinu hér að framan. 
c) Nefnið nokkur skáld nýrómantísku stefnunnar. 

19. (2) Þeir sem skrifuðu í anda raunsæisstefnunnar völdu sér einkum form smásagna og 
skáldsagna en ljóðformið hentaði þeim síður. Nefnið nokkrar hugsanlegar skýringar á því. 

Íslenska, ritgerð A  
1. Tímamót. 
2. Tónlistin – æðst lista? 
3. Ó, draumur, hve ég unni þér. 
4. Hryðjuverk. 
5. Siðferði í fjölmiðlum. 
6. Þjóðkirkjan og málefni samkynhneigðra. 

Íslenska, ritgerð B 
1. Að leiðarlokum. 
2. Tónlist – förunautur í dagsins önn. 
3. Hugurinn ber mig hálfa leið. 
4. Á valdi óttans. 
5. Nafnbirtingar í fjölmiðlum. 
6. Hjónabönd samkynhneigðra. 
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Latína, 6. bekkur, máladeild 
1. (l5%) Lesin þýðing. 

Prima luce proximi diei Polyphemus e somno excitatus et idem fecit quod pridie fecerat; devorabat 
duos socios. Deinde, cum saxum amovisset, pecus suum e spelunca depulit et saxum reposuit. 
Ulixes socios suos oravit, ne animos demitterent et promisit ut aliquid ad liberandum eos 
excogitaret. 

Tandem ergo discubuimus, pueris Alexandrinis aquam in manus nivatam infundentibus, aliisque 
servis cantantibus. Tam omnes discubuerant praeter unum Trimalchionem, cui locus primus 
servabatur; allata tum est gustatio valde lauta: asellus erat Corinthius cum bisaccio, qui habebat 
olivas in altera parte albas, in altera nigras.  

2. (l5%) Ólesin þýðing. 
Fjölmargir textar eru varðveittir á latínu frá miðöldum og þá oft sögur ýmiss konar.  Í safni texta 
frá miðöldum, Gesta Romanorum, er mörgum sögum og ævintýrum safnað saman m.a. eftirfarandi 
sögu. Hér kemur ein miðaldasagan og í henni er, eins og í mörgum slíkum, ákveðinn siðalærdómur 
eða speki. 

Erat in Germania comes, Henricus nomine. Cum balivi (servi) eius, eo ignorante, imperavissent 
ianitoribus, ut nullum pauperem intrare ad comitem permitterent, puer quidam circiter novem 
annorum, de quo non multum ianitores curabant, intravit et petiit ab eo secundum ut mater eius 
instruxerat. Comes vero, videns puerum nudum et cum non haberet ubi pecuniam reponeret, dedit 
ei denarium unum et dixit: ,,Vade et eme crumenam et cito reveni!” 

Puer volens lucrari dimidium denarii crumenam parvam obulo uno emit et alium obulum sibi 
reservavit. Reversus, comes attendens ut crumenam modicam emisset, quaesivit a puero: ,,Pro 
quanto emisti? Vide, quod mihi dicas veritatem!” 

Puero perterritus ait: ,,Domine, uno obulo emi, accipe alium obulum, si voltis!” Comes: ,,Si” inquit 
„maiorem crumenam pro denario emisses, ipsam plenam denariis reportavisset, et cum obulum 
lucrari constituisset, non nisi modicam crumenam reportabis plenam.” 

3. (70%) Stíll. 

1. Í vetur lásum við fyrst söguna um hinn afar hrausta Perseus en þegar hann hafði höggvið 
höfuðið af Medusu, frelsaði hann Andromedu en faðir hennar hafði fórnað henni. 2. Þá kom 
Eaneas en sonur hans varð að stofna Rómaborg. 3. Menn segja, að borgin hafi verið reist á sjö 
hæðum.  
4. Þegar hann hafði háð mörg stríð, gáfust óvinir hans upp og sonur hans, Ascanius, sagði síðar, að 
synir hans myndu búa til eilífðar á þessum fallega stað. 5. Þá komu Encolpius og Ascyltus en þeir 
voru fremur fátækir nemendur en þar sem aðalsmaðurinn Trimalichius hafði áhuga á að skemmta 
þeim, bauð hann þeim til magnaðrar veislu. 6. Þar drukku gestirnir og átu fugla og ólívur og þegar 
gert hafði verið mikið grín, flutti einn gesturinn kvæði. 7. Trimalichus var gerspilltur maður en 
flestir óttuðust hann. 8. Ef við hefðum haft tíma til að lesa alla bókina, hefðum við gert það. 

1. Í vetur lásum við fyrst söguna um hinn afar hrausta Perseus en þegar hann hafði höggvið 
höfuðið af (de) Medusu, frelsaði hann Andromedu (1.b.) en faðir hennar hafði fórnað 
henni. 

2. Þá kom Eaneas en sonur hans varð að stofna Rómaborg. 

3. Menn segja, að borgin hafi verið reist á sjö hæðum. 

4. Þegar hann hafði háð mörg stríð, gáfust óvinir hans upp og sonur hans, Ascanius, sagði 
síðar, að synir hans myndu búa til eilífðar á þessum fallega stað. 
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5. Þá komu Encolpius og Ascyltus en þeir voru fremur fátækir nemendur en þar sem 
aðalsmaðurinn Trimalichius hafði áhuga á að skemmta (so. eludo m/acc.) þeim, bauð hann 
þeim til magnaðrar veislu. 

6. Þar drukku gestirnir og átu fugla og ólívur og þegar gert hafði verið mikið grín, flutti einn 
gesturinn kvæði. 

7. Trimalichus var gerspilltur maður en flestir óttuðust hann. 

8. Ef við hefðum haft tíma til að lesa alla bókina, hefðum við gert það. 

Listasaga, 6. bekkur, val 
Prófið var myndrænt og tekið í tölvu. 
 

Nát 103, 6. bekkur, alþjóða-, mála-, hagfræði- og viðskiptadeild 
1. (20%) Útskýrið þessi líffræðihugtök í stuttu en skýru máli: 

Sveim (flæði)______________________________________________________ 

Frumukenningin ____________________________________________________ 

Skrápdýr __________________________________________________________ 

Samsæt gen _______________________________________________________ 

Vistkerfi___________________________________________________________ 

2. (45%) Krossaspurningar. Merkið aðeins við einn möguleika. Rangt svar hefur ekkert 
vægi. 

1. Hann sigldi um heimsins höf,  gerði ýmsar rannsóknir á lífverum og setti síðar meir fram 
kenningu um þróun tegundanna. Hér er átt við: 

  Edward Jenner 
  Louis Pasteur 
  Antoine Lavoisier 
  Charles Darwin 
  Edward Halley 

2. Hver eftirfarandi vísindagreina fjallar um hvernig lífsstarfsemi lífvera fer fram? 
  Líkamsfræði 
  Lífefnafræði 
  Lífeðlisfræði 
  Líffærafræði 
  Vefjafræði 

3. Adenósínþrífosfat (ATP): 
  er steinefnabirgðir frumu  
  er sérstakt líffæri til fæðuöflunar  
  er orkubirgðir frumu  
  er skordýraeitur 
  er erfðaefni sem sér um prótínmyndun 
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4. Prótín eru langar keðjur af samtengdum amínósýrum. Hvert eftirfarandi atriða er ekki talið til 
hlutverka prótína? 

  Eru burðarefni fyrir efni inn og út úr frumum 
  Eru næring fyrir lífverur 
  Eru hormón  
  Eru hreyfifæri  
  Geyma upplýsingar um gerð efna 

5. Efnahvarfið CO2  +  H2O +  orka  ---------- > C6H12O6  +  O2 á sér stað í: 
  Grænukornum plöntufrumna 
  Við gerjun í sveppum  
  Hvatberum plöntufrumna 
  Kjarna plöntufrumna 
  Netkornum plöntufrumna 

6. Hver eftirfarandi frumna hefur beðmisvegg utan um sig og kjarnahimnu utan um erfðaefni sitt?  
  Mannsegg 
  Froskaegg 
  Baktería 
  Dýrsfruma 
  Laukfruma 

7. Undir efra borði laufblaðsins mynda frumur blaðholdsins þéttan 
  vef af þekjufrumum 
  svampvef 
  stafvef  
  vef af vaxtarfrumum 
  æðastrengsvef 

8. Vöðvi sem dregur saman rásir meltingarvegs kallast: 
  Æðvöðvi 
  Rákóttur vöðvi 
  Sléttur vöðvi 
  Slagæðavöðvi  
  Blandaður vöðvi 

9. Hver eftirfarandi lífvera notar ekki meiósuskiptingu við æxlun: 
  Baktería  
  Hrúðurkarl  
  Ánamaðkur 
  Holtasóley 
  Kræklingur 

10. Hvert eftirfarandi fræðiheita er rétt ritað? 
  Homo Neanderthalensis 
  Felis catus 
  Felis Tigris 
  canis familiaris 
  Canis lupus 

11. Bandormar flokkast sem: 
  Flatormar   
  Þráðormar  
  Liðormar 
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  Lindýr 
  Blóðsugur 

12. Þeir þörungar sem eru fíngerðir og efstir í fjörunni eru: 
  Brúnþörungar  
  Grænþörungar 
  Rauðþörungar 
  Blágrænuþörungar 
  Kísilþörungar 

13. Hver eftirfarandi lífvera flokkast ekki sem tvíhliða lífvera? 
  Holdýr  
  Ánamaðkur  
  Kónguló 
  Snigill   
  Flatlús 

14. Hver eftirfarandi plöntuhópa flokkast sem sígrænar plöntur: 
  Barrtré     
  Blómplöntur     
  Burknar 
  Elftingar 
  Grænþörungar 

15. Hver eftirfarandi lífvera flokkast ekki sem seildýr: 
  Hvalur 
  Snákur 
  Froskur 
  Hákarl  
  Skordýr 

16. Blóðsuga myndi flokkast sem: 
  Lindýr   
  Þráðormur  
  Liðormur  
  Liðdýr  
  Flatormur 

17. Algengasta form samlífs er 
  gistilíf  
  samhjálp 
  gestalíf 
  sníkjulíf 
  hýsillíf  

18. Lífvera þessi sundrar fæðunni utan líkamans. Frumur hennar gefa frá sér ensím sem síast út í 
umhverfið og sundra fæðu. Hér er átt við: 

  Gerla (bakteríur)  
  Slímdýr  
  Veiru 
  Svepp  
  Gródýr 

19. DNA inniheldur sykruna 
  glúkósa 
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  ríbósa 
  súkrósa 
  fosfatsykru 
  deoxyríbósa 

20. Á hvaða stigi fæðupýramíðans er mestur lífmassi? 
  Hjá frumframleiðendum 
  Hjá fyrsta stigs neytendum 
  Hjá topprándýrum 
  Á efsta stigi pýramíðans 
  Hjá sundrendum 

21. Dreyrasýki orsakast af: 
  galla á Y-kynlitning 
  galla á litning nr. 18 
  galla á X-kynlitning 
  auka X-kynlitning 
  auka Y-kynlitning  

22. Við genaferjun er notaður aukalitningur úr bakteríu sem kallast: 
  plastíð 
  skerðiensím 
  plasmíð 
  ferjugen 
  samsett RNA 

23. Safn lífvera af sömu tegund, sem lifa á sama svæði og eiga oftar afkvæmi innbyrðis en með 
einstaklingum utan hópsins, kallast: 

  Vistkerfi lífverunnar 
  Tegund 
  Stofn 
  Líffélag 
  Vist lífverunnar 

24. Hitastigshækkun af völdum gróðurhúsaáhrifa stafar einkum af uppsöfnun: 
  Freonefna í andrúmslofti. 
  NO2 sambanda í efri lögum lofthjúpsins 
  Reykþoku sem leggst yfir heitt loft í lofthjúpnum 
  Koltvíoxíðs sem safnast fyrir í lofthjúpnum 
  H2SO4 sem myndast í lofthjúpnum 

25. Blómalitur tiltekinnar plöntutegundar stjórnast af einni genasamsætu. Rauður litur (L) ríkir yfir 
hvítum lit (l). Hver eftirfarandi fullyrðinga gildir ekki um kynæxlun tveggja slíkra plantna, þar 
sem önnur er arfhrein fyrir rauðan lit (LL) en hin arfhrein fyrir hvítan lit (ll)? 

  Hvor planta um sig getur aðeins myndað eina kynfrumugerð m.t.t. blómalitar 
  Einstaklingar fyrstu afkomendakynslóðar mynda hver um síg kynfrumur sem bera 

ýmist í sér L eða l gen 
  Þrjár svipgerðir koma fram hjá annarri afkomendakynslóð 
  Þrjár arfgerðir koma fram hjá annarri afkomendakynslóð 

3. (3%) Gerðu grein fyrir uppruna hvatbera og grænukorna. 
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4. (3%) Tengdu saman eftirfarandi hugtök. 
Loftfirrð öndun Taugaboð 

Insúlín Hvalir 

Jafnvægistemprun Mjólkursýra 

Neytendur Elftingar 

Sími Líftækni 

Æðplöntur Blóðþrýstingur 

5. (5%) 
Fjallið um stoðvefi líkamans. Helstu gerðir og hlutverk þeirra. 

6. (5%) 
Gerðu grein fyrir helstu flokkum lífrænna efna í líkama okkar og nefndu dæmi um hvern flokk. 

7. (5%) 
Lítill drengur á föður sem er litblindur og móðurafa sem er litblindur. Móðuramman ber ekki 
litblindugen í sér. 

a) Hverjar eru líkurnar á að hann verði litblindur? 

b) Frá hvoru foreldrinu er líklegt að hann erfi litblinduna ef svo fer(útskýrið). 

8. (4%)  
Fjallið um veirur (byggingu þeirra og fjölgunarmáta). Teikning er æskileg. 

9.(6%)  
Gerðu grein fyrir því hvernig  prótein eru framleidd í frumu. Notaðu hugtökin DNA, RNA, 
frymisnet, netkorn (ríbósóm) og frymisflétta (golgiflétta) til að segja frá þessu ferli. 

10. (4%)  
Merktu inn á eftirfarandi mynd (við örvarnar) og segðu stuttlega frá kynæxlun blómplantna. 
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Líffræði, 6. bekkur, stærðfræðideild 
Leyfileg gögn: Orðabókin: Understanding Biology. 

1. (15%) Skilgreiningar. Stutt og greinargóð svör: 
 Anafasi (anaphase) 
 Kirni (nucleotide) 
 Sterahormónar (Steroid hormones) 
 Innra eyra 
 Lindýr (Mollusks) 

2.(40%) Krossaspurningar. Aðeins skal merkja við einn kross.  Rangt svar hefur ekkert 
vægi. 

1. Hlutverk meltikorna er: 
 Melting í skeifugörn  
 Framleiðsla og pökkun efna eftir meltingu þeirra  
 Melting frumna (innanfrumumelting)  
 Niðurbrot fitu í meltingarvegi 
 Melting prótína í maga 

2. ATP myndast við: 
 ljóstillífun í grænukornum 
 starfsemi korna á kornótta frymisnetinu 
 starfsemi golgikerfis 
 innri öndun lífvera 
 frumuöndun lífvera 

3. Hvert eftirtalinna efna myndar vegg plöntufrumna:  
 Glyseról 
 Glúkósi 
 Kítin 
 Mjölvi 
 Beðmi 

4. Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng: 
 Í skeifugörn fer fram upptaka á amínósýrum í líkamann 
 Í þarmatotum fer fram upptaka glycerols og fitusýra í vessaæðakerfið 
 Í maganum fer fram niðurbrot á prótínum 
 Í ristli fer fram upptaka vatns 
 Í æðhnoðra fer fram síun á glúkósa 

5. Fræðiheitið Homo sapiens er myndað af: 
 flokk og ætt 
 ætt og tegund 
 ættkvísl og tegund 
 fylkingu og ætt 
 ætt og undirtegund 

6. Æxlað er saman rauðum arfblendnum blómum, þar sem rautt er ríkjandi yfir hvítu. Hve miklar 
líkur eru á því að afkvæmin erfi svipgerð foreldranna? 

 100% 
 75% 
 50% 
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 25% 
 0% 

7. Hvar í líkamanum hefst melting sykra: 
 Vélinda 
 Munni  
 Maga 
 Smáþörmum 
 Skeifugörn 

8. Eftirfarandi frumugerð er kjarnalaus: 
 Ónæmisfruma 
 Húðfruma 
 Taugafruma 
 Sjónskynfruma 
 Rauðkorn 

9. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
 Við rökkursjón brotnar sjónpurpuri (rhodopsin) niður og raðast svo saman á ný 
 Skortur á D-vitamíni getur valdið náttblindu 
 Lithimna (iris) stjórnar ljósmagni 
 Miðgróf (fovea centralis), þar eru keilur staðsettar 
 Nærsýni orsakast af því að augnknötturinn er of langur 

10. Eftirfarandi hormón veldur egglosi hjá kynþroska konum: 
 Oxytosin 
 Gulbússtýrihormón (LH) 
 Progesteron 
 Estrogen 
 Androgen 

11. Boðspenna verður til við að: 
 Boðefni eru losuð út um endahnúða 
 Na+ jónir fara inn í taugasíma og K+ jónir út úr honum 
 K+ jónir fara inn í taugasíma og Na+ jónir út úr honum 
 Plús hlaðnar jónir fara út um endahnúða 
 Mínus hlaðnar jónir fara út um endahnúða 

12. ”Down syndrome” (mongolismi) orsakast af: 
 Genastökkbreytingu 
 Litningavíxlun 
 Úrfellingu á erfðaefni 
 Lengingu á litningi 
 Aukalitningi 

13. B- frumur: 
 Sjá um frumubundi (cell-mediated) ónæmi 
 Eru framleiddar í beinmerg og þroskast í brisi 
 Eru framleiddar í beinmerg og þroskast í milta 
 Sjá um mótefnabundið (antibody-mediated) ónæmi 

14. Í meltingarfærum manna fer melting prótína fram með hjálp ensíma sem koma frá: 
 Maga, brisi og munni 
 Lifur, munni, brisi og smáþörmum 
 Munni, maga, brisi og smáþörmum 
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 Lifur, maga, brisi og smáþörmum 
 Maga, smáþörmum og brisi. 

15. Miðstöð fyrir hjartslátt, öndun og blóðþrýsting er í: 
 Litla heila (Cerebellum) 
 Mænu (Spinal cord) 
 Mænukylfu (Medulla oblongata) 
 Stóra heila (Cerebrum) 
 Heiladingli (Pituitary gland) 

16. Hlutverk rRNA er: 
 Flutningur amínósýra úr umfrymi 
 Flutningur upplýsinga frá DNA í kjarna 
 Pökkun prótína til útflutnings út úr frumu 
 Flokkun niturbasa 
 Myndun móttökustaðar fyrir mRNA 

17. Gall frá gallblöðru: 
 Brýtur niður prótín 
 Brýtur peptíðlengjur niður í amínósýrur 
 Brýtur fitu niður í fitudropa 
 Brýtur fitudropa niður í glycerol og fitusýrur 
 Brýtur niður fitusýrur  

18. Eftirfarandi fellur ekki undir starfsemi lifrarinnar: 
 Niðurbrot rauðra blóðkorna 
 Myndun þvagefnis (Urea) 
 Geymsla fjölsykra 
 Myndun insúlíns 
 Útvermin efnahvörf  

19. Orsök dreyrasýki er: 
 ríkjandi gen á Y-litningi 
 víkjandi gen á Y-litning 
 áunnir eiginleikar 
 ríkjandi gen á X-litningi 
 víkjandi gen á X-litningi 

20. Sæðisvökvi myndast meðal annars í: 
 Blöðruhálskirtli 
 Eistnalyppu 
 Sáðrás 
 Sáðpíplum. 
 Sáðmóðurfrumu 

21. FSH hormón eru losuð af: 
 Undirstúku (Hypothalamus)  
 Framheiladingli (Anterior Pituitary) 
 Eggjastokkum 
 Skjaldkirtli  
 Eistum 

22. Ein eftirtalinna fullyrðinga er röng: 
 Augu skordýra eru samsett úr mörgum smáaugum 
 Flest skordýr hafa depilaugu 
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 Skordýr hafa innri stoðgrind 
 Skordýr anda með loftæðum 
 Skordýr hafa einungis vængi á frambol líkamans 

23. Blóðsugur (Leeches) tilheyra: 
 Lindýrum (Mollusks) 
 Liðfætlum (Arhropods) 
 Liðormum (Annelids) 
 Hringormum(Roundworms) 
 Krabbadýrum (Crustaceans) 

24. Punktastökkbreyting er: 
 Ójafnri skiptingu í meiósu (rýrisskiptingu) 
 Víxlun á litningsbútum 
 Úrfellingu á hluta af litningi 
 Tvöföldun á hluta af litningi 
 Breytingu á einum niturbasa 

25. Eftirfarandi er nauðsynlegt fyrir blóðstorknun: 
 B vítamín og albumin 
 K vítamín og fibrinogen 
 D vítamín og fibrinogen 
 E vítamín og fibrinogen 
 A vítamín og albumin 

3. (5%) 
a) Gerið grein fyrir myndunarstað insúlíns í mannslíkamanum og hlutverki þess. 

b) Lýsið í stuttu máli þeim aðferðum sem eru notaðar til að framleiða insúlín á 
rannsóknarstofu  þegar líkaminn framleiðir það ekki sjálfur. 

4. (5%)  
a) Fjallið í stuttu máli um starfsemi viðbragðsboga (reflex arc). 

b) Hvað nefnast þær gerðir taugafrumna sem koma þar við sögu og hvar eru þær staðsettar? 

5. (4%) 
Fjallið um það ferli  sem á sér stað í hjartanu sjálfu sem veldur því að það slær að meðaltali 70 
sinnum á mínútu í heilbrigðum einstaklingi. 

6. (4%) 
Gerið grein fyrir eggfrumuskiptingu (oogenesis). b) Hvað nefnist fruma sem myndast eftir 
samruna egg og sáðfrumu? 

7. (4%)  
Fjallið í stuttu máli um tRNA og rRNA (hlutverk, uppbygging). 

8. (5%) 
a) Teiknið upp og lýsið bakteríufrumu. 

b) Nefnið dæmi um kynsjúkdóm sem orsakast af bakteríu. 
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9. (5%) 
Fjallið um það hvernig Retroveirur (RNA-veirur) fjölga sér og nefnið dæmi um retroveiru.  

10. (4%)  
Fjallið um það sem einkennir stefnubundið val (Directional Selection) og nefnið í því sambandi 
dæmi sem gæti bent til þess á hvern hátt það gæti haft áhrif á náttúruval lífverutegunda. 

11. (5%) Erfðafræðidæmi: 
a) Strákur í 6. bekk í V.Í. kemst að því í verklegum tíma í líffræði að hann er litblindur. 

Honum  verður bilt við þar sem hvorugt foreldra hans er litblint og hann veit að þetta er 
arfgengt. Hann  rýkur því heim til sín strax eftir skóla og ber upp á móður sína á þessum 
forsendum að hann sé  rangt feðraður. Hún sver og sárt við leggur að svo sé ekki. Er 
möguleiki að hún hafi rétt fyrir  sér? 

RÖKSTYÐJIÐ SVARIÐ. 
b) Hjónin Alexander og Olga hafa enga hugmynd um í hvaða blóðflokki þau eru. Þau ætla sér 

að  reyna hið nýja fæði samkvæmt blóðflokkum, þar sem allt mannkyn er flokkað í fáeina 
flokka  með tilliti til þess hvaða fæðu fólki er óhætt að neyta.  

 Foreldrar Alexanders, þau Jón og Gunna, eru bæði í blóðflokki A. Gunna er arfhrein. 
 Kristmundur, faðir Olgu, er í blóðflokki AB og Erna móður hennar í blóðflokki O. 
Sonur  Alexanders og Olgu, Sólon, er í blóðflokki B. 

Gerið grein fyrir svipgerð og arfgerð Alexanders og Olgu með tilliti til blóðflokka. 

RÖKSTYÐJIÐ SVARIÐ. 

12.(4%)  
a) Merkið rétt heiti inn á eftirfarandi mynd. 

b) Af hverju eru myndirnar hér að neðan? 

 

    
 

 

a)_______________________ b) _____________________ 
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Nát123, 5. bekkur, allir nema stærðfræðideild  
Hjálpargögn: Lotukerfi, formúlur, jónatafla, frumefnatafla og vasareiknir. 

1. (40%) Krossaspurningar. Merkið aðeins við eitt svar. Ekki er dregið frá fyrir rangt 
svar. 

1. Í tölunni 0,002300 eru: 
 Tveir markverðir stafir 
 Þrír markverðir stafir 
 Fjórir markverðir stafir 
 Fimm markverðir stafir 
 Sex markverðir stafir 

2. Ef eðlismassi bensíns er 0,85 g/cm3, þá er massi 15 dm3 af bensíni: 
 17,64 kg 
 17,64 g 
 1,76 kg 
 12,75 g 
 12.75 kg 

3. Hann ályktaði að massi atómsins hlyti að vera að mestu leyti saman kominn í jákvætt 
hlöðnum kjarna en rafeindirnar væru í tiltölulega mikilli fjarlægð frá þessu jákvæða kjarna. 
Hér er átt við: 

 Ernest Rutherford 
 Niels Bohr 
 James Chadwick 
 Murray Gell-Mann 
 Francis Frick 

4. Enski vísindamaðurinn Joseph Priestley benti fyrstur manna á að:  
 mismunandi efni verða til vegna fjölda, stöðu og hreyfingar frumagna 
 við efnahvörf umraðast atómin en eyðast hvorki né myndast 
 rafeindir eru á ákveðnum brautum um jákvætt hlaðna kjarna atóma 
 súrefni er eitt af frumefnunum 
 súrefni væri nauðsynlegt við bruna efna 

5. Fjöldi gildisrafeinda atóms er sá sami og: 
 númer lotunnar sem það tilheyrir í lotukerfinu 
 sætistala þess í lotukerfinu 
 atómmassi þess 
 númer flokksins sem það tilheyrir í lotukerfinu 
 fjöldi nifteinda í kjarna atómsins 

6. Kalsíum (Ca) er dæmi um: 
 hvarfgjarnan málm 
 hliðarmálm 
 tregan málm 
 hálfmálm 
 málmleysingja 

7. Frumefnið X hefur 2 gildisrafeindir  og frumefnið Y hefur 7 gildisrafeindir. Efnasamband 
sem myndast þegar þessi efni hafa hvarfast saman gæti því haft efnaformúluna: 

 X2Y 
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 XY 
 X2Y3 
 X3Y5 
 XY2 

8. Sýra er efni sem: 
 myndar hydroníumjón (H3O+) í vatni 
 tekur til sín hydroníumjón (H3O+) í vatni 
 myndar hýdroxíðjónir (OH-) í vatni 
 getur tekið við vetnisjónum (H+) í vatni 

9. Eðlisvarmi efnis er: 
 orka sem þarf til að hita massaeiningu þess um 100 °C 
 orka sem flyst milli staða vegna óreiðuhreyfinga 
 orka sem þarf til að hita massaeiningu þess um 10 °C 
 orka sem þarf til að hita massaeiningu þess um 1 °C 
 varmaorka efnis 

10. Örbylgjuofn notar: 
 hátíðnihljóðbylgjur 
 lágtíðnihljóðbylgjur 
 ómbylgjur  
 rafsegulbylgjur 

11. Massi hlutar er: 
 margfeldi af orku og ljóshraða 
 mælikvarði á togkraft þyngdarsviðs á viðkomandi hlut 
 mælikvarði á tregðu hlutar og er óháður þyngdarsviðinu sem hann er í 
 mælikvarði á vinnu þyngdarsviðsins við færslu massa úr tiltekinni hæð 
 mælikvarði á gagnkraft sem verkar á móti krafti 

12. Hvert eftirfarandi atriða er rangt: 
 Vélræn orka hlutar er summa skriðorku og stöðuorku hlutarins 
 Hröðun hlutar er í réttu hlutfalli af margfeldi massa hlutarins og kraftsins sem verkar á 

hann 
 Hröðun er skilgreind sem hraðabreyting á tímaeiningu 
 Þyngd segir til um togkraft þyngdarsviðs á hlut 
 Ef lokakraftur, sem verkar á hlut er núll, þá heldur hluturinn óbreyttu hreyfingarástandi 

13. Hitaðir eru 6 bollar af kaffi með 1200 W kaffikönnu. Ef kostnaður á hvern bolla er 0,085 kr 
og kílówattstundin kostar 6,33 kr., hve langan tíma tekur uppáhellingin? 

 10,34 mín. 
 4,03 mín. 
 2,69 mín. 
 14,89 mín. 
 3,87 mín. 

14. Rafhlaða er tæki sem gefur frá sér rafstraum: 
 vegna ytri straumgjafa sem er notaður til að þvinga eðlilegt rafeindastreymi frá 

skautinum sem gefur frá sér rafeindir 
 vegna mismikils viðnáms í tveimur grafítstöngum í sitthvorum enda rafhlöðunnar 
 vegna spennu sem stafar af andstæðri tilhneigingu efna til að gefa frá sér eða taka til sín 

rafeindir 
 vegna þess að jónir sem leiða rafstraum berast með grönnum vír á milli skautanna 
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15. Bylgjulengd þessarar geislunar er á milli bylgjulengdar sýnilegs ljóss og örbylgjusviðs. Við 
skynjum geislun þessa sem hita. Hér er átt við: 

 gammageislun 
 útfjólubláa geislun 
 röntgengeislun 
 alfageislun 
 innrauða geislun 

16. Háhitasvæði er þar sem: 
 150 °C hiti mælist ofan 500 m dýpis 
 200 °C hiti mælist ofan 500 m dýpis 
 150 °C hiti mælist ofan 1000 m dýpis 
 200 °C hiti mælist ofan 1000 m dýpis 

17. Sumir atómkjarnar eru óstöðugir. Þeir senda frá sér þrjár mismunandi tegundir geislunar: 
 alfa-, beta- og deltageisla 
 alfa-, delta og röntgengeisla 
 beta-, gamma- og innrauða geisla 
 gamma-, beta- og alfageisla 
 innrauða-, útfjólublaá- og gammageisla 

18. Hver eftirtalinna fullyrðinga er röng? Meðal lausna sem menn hafa glímt við í sambandi 
við geymslu vetnis eru eftirfarandi: 

 Að geyma vetnið bundið metanóli 
 Að geyma vetnið sem gas í háþrýstikútum 
 Að geyma vetnið á vökvaformi í kælitönkum 
 Að geyma vetnið bundið etanóli 
 Að geyma vetni í málmsvömpum 

19. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? Natríumjón (Na+) hefur jafnmargar rafeindir og: 
 kalíumatóm (K) 
 neonatóm (Ne) 
 klórjón (Cl-)   
 argonatóm (Ar) 
 lithiumatóm (Li) 

20. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt: 
 Málmar taka til sín rafeindir þegar þeir mynda jónir 
 Málmar mynda ekki jónir 
 Málmleysingjar taka til sín rafeindir þegar þeir mynda jónir 
 Málmleysingjar gefa frá sér rafeindir þegar þeir mynda jónir 
 Málmleysingjar mynda ekki jónir 

2. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli: 
a. Samætur 

b. Stöðuorka 

c. Efnabreytingar 

d. Hnúkaþeyr 

e Vinna 

f. Raflausn 
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3. (6%) Í sumum loftpúðum í bílum er notað efnið natríumazíð (NaN3). Efnið hvarfast 
auðveldlega við högg sem verða í árekstri: 

2NaN3(s)    2Na(s) + 3N2(g) 
 

a) Hve mörg g þarf af efninu NaN3(s) til að það myndist 1,5 mól af N2(g), samkvæmt 
jöfnunni hér að ofan? Svar: ___________g af NaN3(s) 

b) Hve mörg g myndast af Na(s) ef 3,5 mól hvarfast af NaN3(s) , samkvæmt jöfnunni hér að 
ofan? Svar:___________ g af Na(s) 

4. (6%)  
a. Ökumaður nauðhemlar til að forðast árekstur. Ef hraði bílsins var 25 m/s áður en 

bílstjórinn hemlaði og bíllinn var 4,5 s að stöðvast, hver var þá hröðun bílsins á meðan 
á hemlun stóð? Svar: ___________ 

b. Hlutur er látinn falla ofan af byggingu. Hve langt hefur hann fallið þegar hann hefur 
náð hraðanum 94 m/s? Svar: __________ 

c. Hlutur sem er á jöfnum hraða, 10 m/s, fær skyndilega hröðunina 2 m/s2. Hver er hraði 
hlutarins 5 s eftir að hann fékk hröðunina 2 m/s2? Svar: ________ 

5. (6%)  
a) 

i) Þegar efnið C3H8O(l) hvarfast við súrefni (O2(g)), myndast koldíoxíð (CO2(aq)) og vatn 
(H2O(l)). 

Stillið jöfnu efnahvarfsins. 

C3H8O(l)    +    O2(g)        CO2(aq)    +    H2O(l) 
ii) Þegar efnið B2H6(g) hvarfast við vatn (H2O(l)), myndast  efnin H3BO3(aq) og vetni (H2(g)). 

Ritið og stillið jöfnu efnahvarfsins. 

b) Frumefni hefur sætistöluna 12. 

i) Hvaða frumefni er þetta? Svar:________ 

ii) Hvers konar jón myndar efnið? Svar:_________ 

iii) Sýnið rafeindaskipan efnisins með teikningu. 

6. (5%) Lýsið framleiðslu vetnis með rafgreiningu.  

7. (6%) Fjallið í stuttu máli um orsakir og afleiðingar:  
a. aukins magns af koltvíoxíði (CO2) í lofthjúpi jarðar og   

b. eyðingar ósons (O3) í lofthjúpi jarðar. 

8. (6%) Fjallið um beina nýtingu sólarorku. 

9. (5%) Hver eru megineinkenni lífrænna efna? 

Lögfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild 
1. (30%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök: 
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a) Þingræðisreglan (5%)  

b) Vanheimild (5%)  

c) Riftun ( 5%) 

d) Gerhæfi (5%) 

e) Markaðsráðandi staða (5%) 

f) Fjórfrelsið (5%) 

2. (20%) Eru eftirfarandi fullyrðingar sannar eða ósannar: 

Dragið hring um rétt svar. 

1) Í fasteignakaupum eru munnlegir samningar jafngildir 
skriflegum. 

S Ó 

2) Fölsun er ein af ógildingarástæðum kaupalaganna. S Ó 

3) Skuldari getur sett nýjan skuldara í sinn stað án samþykkis 
kröfuhafa. 

S Ó 

4) Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör. S Ó 

5) Fullnustuveð er veðréttur sem stofnast við fjárnámsgerðir 
eða skiptameðferð búa. 

S Ó 

6) Í opinberum málum hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem 
heldur staðhæfingu fram. 

S Ó 

7) Ábyrgð í sameignarfélögum er bein og takmörkuð. S Ó 

8) Sýslumaður skipar skiptastjóra. S Ó 

9) Hlutabréf eru viðskiptabréf. S Ó 

10) Það er meginregla að greiðslustaður sé á heimili eða 
atvinnustöð seljanda, nema um annað hafi verið samið. 

S Ó 

3. (10%) Fjallið um rétt framsalshafa og skyldur skuldara við framsal almennra krafna annars vegar 
og hins vegar framsal viðskiptabréfskrafna. 

4. (15%) Fjallið um réttarheimildir ESB réttar og skuldbindingargildi hverrar réttarheimildar um sig. 

5. (25%) Raunhæft verkefni. Rökstyðjið öll svör. 

Himinbjörg Úlfsdóttir og Salómon Salómonsson gengu í hjúskap þann 22. apríl 1984. Fljótlega 
stækkaði fjölskyldan og eignuðust þau þríburadætur 1. apríl 1985 sem voru skírðar Ása, Signý og 
Helga. Fimm árum seinna fæddist þeim svo sonurinn Draupnir. Fjölskyldan lifði í sátt og samlyndi 
í Grafarvoginum, að því er flestir töldu. Seinna átti eftir að koma í ljós að svo var aldeilis ekki, 
húsmóðirin Himinbjörg, sem var mikil útivistarkona, hafði eignast vin í einni af sinni fjölmörgu 
ferðum um landið. Vinskapur Himinbjargar og útivistarmannsins hafði staðið yfir í fimm ár þegar 
hún komst að því að hún var kona eigi einsömul. Þegar hér var komið sögu hafði Salómon verið 
við jarðfræðirannsóknir á Grænlandi síðastliðna átta mánuði og því ljóst að hann var ekki faðir 
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þess barns sem Himinbjörg bar undir belti. Er Salómon kom heim sagði Himinbjörg honum allan 
sannleikann. Hún sagði honum frá útivistarferðunum og hvernig þær hefðu endað. Salómon varð 
æfur og hótaði skilnaði. Í æðiskasti rauk hann út í bíl og æddi beint til sýslumannsins í Reykjavík, 
þar sem hann óskaði eftir skilnaði að borði og sæng. Þar sem Himinbjörg var ekki með honum til 
að játa hjúskaparbrotið gat hann ekki óskað eftir lögskilnaði á grundvelli brots hennar. Hann sneri 
því heim á leið til að ná í hana svo hægt yrði að ganga frá pappírunum. Ekki vildi betur til en svo 
að hann lenti í hörðum árekstri og lést samstundis. Viku seinna fékk Himinbjörg fjárnámsbeiðni 
vegna vangreidds veðskuldabréfs sem Salómon hafði tekið nokkrum mánuðum áður. Höfuðstóll 
bréfsins var kr. 1.700.000.- Himinbjörg var vottur á bréfinu ásamt Öldu, systur Salómons. Bréfið 
var tryggt með veði í húsi þeirra hjóna. Brá henni illilega við þar sem hún hélt að fjárhagur þeirra 
væri í stakasta lagi. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að Salómon var stórskuldugur maður. 
Hann skuldaði kr. 2.000.000.- í skatta og greiðslukortaskuldir hans námu kr. 1.800.000.- 
Ennfremur kom í ljós að hann hafði ekki greitt meðlagið með Grétari, sem hann átti af fyrra 
hjónabandi, í mörg ár og var því komin krafa frá Innheimtustofun sveitarfélaga. Öll þessi ósköp 
leiddu til þess að Himinbjörgu fæddist drengur fyrir tímann sem dvelur á vökudeild 
fæðingardeildar Landspítala–Háskólasjúkrahúss. Fjölskyldan er öll í uppnámi og eru Ása, Signý 
og Helga æfar út í móður sína vegna framhjáhaldsins. Þær kenna henni um dauða föður þeirra og 
hafa neitað að heimila móður sinni setu í óskiptu búi. Grétar gerir slíkt hið sama enda líkaði honum 
alltaf illa við Himinbjörgu. Þegar Himinbjörg kom heim af fæðingardeildinni beið hennar bréf frá 
Ásthildi Óskarsdóttur plötusnúð sem kennir Salómon barn sitt sem hún ól fyrir einu ári og krefst 
föðurarfsins fyrir hönd ófjárráða sonar síns.  

a) (5%) Hvernig fara erfðaskiptin eftir Salómon Salómonsson? Hefur Himinbjörg Úlfsdóttir 
rétt til setu í óskiptu búi? 

b) (5%) Hvernig er réttarstaða litla drengsins sem fæddist fyrir tímann? Fær hann arf eftir 
Salómon? Hvaða reglur gilda um faðerni barna á Íslandi? 

c) (5%) Hvaða reglur gilda um uppgjör skulda Salómons? Þarf Himinbjörg að borga þær 
allar?  

d) (10%) Lýsið gangi þeirra fullnustugerða sem vofa yfir hjá Himinbjörgu frá upphafi til enda. 

Lögfræði, 6. bekkur, mála-, viðskipta-, hagfræði- og stærðfræðideild 
1. (30%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök: 

a) Þingræðisreglan (5%)  

b) Vanheimild (5%)  

c) Riftun ( 5%) 

d) Gerhæfi (5%) 

e) Lögbann (5%) 

f) Félagsdómur (5%) 

2. (20%) Eru eftirfarandi fullyrðingar sannar eða ósannar? 
Dragið hring um rétt svar. 

1) Í fasteignakaupum eru munnlegir samningar jafngildir 
skriflegum. 

S Ó 

2) Fölsun er ein af ógildingarástæðum kaupalaganna. S Ó 

3) Skuldari getur sett nýjan skuldara í sinn stað án samþykkis S Ó 
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kröfuhafa. 

4) Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör. S Ó 

5) Fullnustuveð er veðréttur sem stofnast við fjárnámsgerðir 
eða skiptameðferð búa. 

S Ó 

6) Í opinberum málum hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem 
heldur staðhæfingu fram. 

S Ó 

7) Ábyrgð í sameignarfélögum er bein og takmörkuð. S Ó 

8) Sýslumaður skipar skiptastjóra. S Ó 

9) Hlutabréf eru viðskiptabréf. S Ó 

10) Það er meginregla að greiðslustaður sé á heimili eða 
atvinnustöð seljanda, nema um annað hafi verið samið. 

S Ó 

3. (10%) Fjallið um rétt framsalshafa og skyldur skuldara við framsal almennra krafna annars vegar 
og hins vegar framsal viðskiptabréfskrafna. 

4. (15%) Fjallið um þinglýsingu, hver er tilgangur hennar, hvernig gengur hún fyrir sig og hver eru 
réttaráhrif hennar? 

5. (25%) Raunhæft verkefni. Rökstyðjið öll svör. Sama verkefni og í alþjóðadeild. 

Markaðsfræði I, 5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild 
1. (40%) Svarið eftirfarandi spurningum. Aðeins einn valkostur er réttur og gefur 2 stig. Dregið er frá 

0,5 stig fyrir rangt svar. 

1) Hverjir geta nýtt sér markaðsfræði? 
 Kirkjan 
 Fyrirtæki 
 Einstaklingar 
 Allir  

2) Hvaða aðferð er æskilegt að nota þegar óskað er eftir miklum fjölda hugmynda sem tengdar 
eru ákveðinni þörf eða markmiði? 

 Hugflæðiaðferð 
 Eiginleikaaðferð 
 Þarfagreiningu 
 Fjöldaaðferð 

3) Eitt öflugt fyrirtæki og mörg smá halda framboði uppi – þetta á við um: 
 Einkasölu 
 Fákeppni 
 Verðleiðsögn 
 Einkasölusamkeppni 

4) 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 

5) Hvaða ástæða/ástæður geta verið fyrir slæmu gengi nýrrar vöru? 
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 Ómarkvisst kynningarstarf 
 Röng staðfærsla 
 Of hátt verð 
 Allt hér að ofan er rétt 

6) Á hrörnunarstigi vöru ætti að: 
 Fjölga dreifileiðum 
 Velja hagkvæmustu dreifileiðina 
 Fækka óhagkvæmum sölustöðum 
 Hætta að selja vöruna 

7) Matvörur og sápa eru dæmi um: 
 Skyndivörur 
 Verslunarvörur 
 Óvaranlegar vörur 
 Varanlegar vörur 

8) Vörur, sem ekki eru viðkvæmar fyrir verðbreytingum, eru kallaðar: 
 Óteygnar og eru oftast nauðsynjavörur 
 Óteygnar og eru oftast munaðarvörur 
 Teygnar og eru oftast nauðsynjavörur 
 Teygnar og eru oftast munaðarvörur 

9) Hvaða skilyrði þarf góð markaðshlutun að uppfylla? 
 Markaðshlutinn þarf að vera nægilega stór 
 Markaðshlutinn þarf að vera aðgengilegur 
 Markaðshlutinn þarf að vera mælanlegur 
 Allt hér að ofan er rétt 

10) Hvað hefur áhrif á verðnæmi neytenda? 
 Gæði vörunnar 
 Geymslutími vörunnar 
 Hvort varan er vanabindandi 
 Allt hér að ofan er rétt 

11) Þegar fyrirtæki framleiðir eina vöru fyrir alla markhópa þá er fyrirtækið að nota: 
 Miðaða markaðssetningu 
 Heildarmarkaðssetningu 
 Staðfærslu  
 Markaðssetningu með breyttum vörum 

12) Hvað veldur ekki breytingum á markaðsverði? 
 Verðbólga 
 Sérstök tilboð 
 Umframframleiðslugeta  
 Samdráttur í efnahagslífinu 

13) Hvaða líkan getur verið gott hjálpartæki við að finna út hver markmið skilaboða eiga að 
vera? 

 Porter líkanið 
 BCG líkanið 
 AIDA líkanið 
 GE líkanið 

14) Hvernig er best að ákvarða fjármagn til kynningarmála? 
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 Nota það sem maður hefur efni á 
 Nota svipað fjármagn og samkeppnisaðilar 
 Skilgreina markmið, ákveða hvað þarf að gera og meta kostnað við það 
 Nota hlutfall af núverandi eða væntanlegri heildarsölu 

15) Hvað er fyrsta skrefið í boðmótunarstefnunni? 
 Hanna skilaboðin 
 Skilgreina markmið skilaboðanna 
 Skilgreina markhópinn 
 Samval kynningarráða 

16) Kaupferli er flókið þegar margir aðilar koma að því ferli. Hér er um að ræða nokkra aðila. 
Þeir eru: 

 Upphafsmaður, ákvörðunaraðili, seljandi 
 Upphafsmaður, áhrifavaldur, kaupandi 
 Upphafsmaður, framleiðandi, notandi 
 Upphafsmaður, neytandi, seljandi 

17) Á hvaða markaði eru þau fyrirtæki sem kaupa vörur eða þjónustu til að selja í 
hagnaðarskyni? 

 Neytendamarkaði 
 Endursölumarkaði 
 Stofnanamarkaði 
 Iðnaðarmarkaði 

18) Hvaða afstaða til markaðsmála er æskilegust? 
 Markaðsafstaða 
 Vöruafstaða 
 Söluafstaða 
 Þjóðfélagsleg markaðsafstaða 

19) Framleiðendur geta notað tvær aðferðir til að fá milliliði til að dreifa vörum sínum. Hvaða 
heitir sú aðferð sem byggir á því að auglýsa og kynna vöruna endanlegum neytendum? 

 Kynningaraðferð 
 Þrýstiaðferð 
 Togaðferð 
 Auglýsingaraðferð 

20) Með hvaða fjórum þáttum geta fyrirtæki skapað sér sérstöðu? 
 Ímynd, starfsfólki, vöruforskoti, þjónustuforskoti 
 Vöruforskoti, framleiðsluforskoti, þjónustuforskoti, tækniforskoti 
 Starfsfólki, framleiðsluforskoti, vöruforskoti, þjónustuforskoti 
 Framleiðsluforskoti, stöðugleika, hönnun, þjónustuforskoti 

2. (60%) Spurningar. Lesið spurningarnar vel áður en þið svarið þeim og athugið að þær hafa 
mismunandi vægi. Verið hnitmiðuð í svörum og skrifið skýrt. 

1) (4%) Hvaða þættir eru skoðaðir í samkeppnismódeli Porters og til hvers er það notað? 

2) (5%) Útskýrið BCG-líkanið (Boston consulting group matrix). 

3) (5%) Hverjir eru kynningarráðarnir 5? Teljið einnig upp helstu viðfangsefni 
almannatengsladeilda eða persóna í fyrirtækjum og nefnið helstu kosti og galla 
almannatengsla. 

4) (4%) Hver er munurinn á beinni og óbeinni samkeppni? Takið dæmi. 
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5) (6%) Markaðsmiðun er eitt skrefið í miðaðri markaðssetningu. Útskýrið markaðsmiðun 
ítarlega. 

6) (5%) Hérna megið þið velja um að útskýra: 

a. Muninn á þýði og úrtaki b. Aðgerðaráætlun 

7) (6%) Hvernig mynduð þið standa að samvali söluráða ef að þið væruð að setja á stofn 
ykkar eigin fataverslun? (Gerið grein fyrir  söluráðunum 7 og hvernig þið mynduð velja þá 
saman þannig að þeir passi þeirri stefnu og ímynd sem þið ætlið að hafa fyrir verslunina). 

8) (5%) Skilgreinið ímynd. Tiltakið a.m.k. sex þætti sem hafa áhrif á ímynd fyrirtækis og 
nefnið, a.m.k. tvö dæmi um hvernig hver þáttur getur haft áhrif á ímyndina.  

9) (10%) Útskýrðu PEST greiningu og SVÓT greiningu ítarlega og hvernig þær tengjast. 
Athugið að taka dæmi máli ykkar til útskýringar. 

10) (10%) Hvert er ferli markaðsrannsókna? Útskýrið muninn á opnum og lokuðum 
spurningum og tilgreinið á hvaða formi markaðsrannsóknir geta verið. 

Menningarfræði II, 6. bekkur, alþjóðadeild 

I. (15%) Merkið með krossi í viðeigandi reit. 
1. Eitt eftirtalinna ríkja telst ekki til arabalanda. Hvert?  

 Egyptaland  
 Íran 
 Jórdanía 
 Líbanon 
 Sýrland 

2. Hvert eftirtalinna ríkja á ekki landamæri að Jórdaníu? 
 Írak 
 Ísrael 
 Lýbía 
 Saudi-Arabía 
 Sýrland 

3. Olíuvinnsla í Miðausturlöndum hófst í:  
 Írak 
 Íran 
 Jemen 
 Kúvæt 
 Saudi-Arabíu 

4. Á Hawaii-svæðinu á stærsti hópur fólks, sem telst af erlendu bergi brotinn, (ethnic group) 
rætur að rekja til: 

 Filippseyja 
 Japans 
 Mexíkó 
 Puerto Rico 
 Spánar 

5. Helsta fjármálaborg Bandaríkjanna er:  
 Chicago 
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 Dallas 
 Los Angeles 
 New York 
 Washington 

6. Hvaða herforingi tók við völdum í Egyptalandi árið 1954, tveimur árum eftir að konungi 
landsins var steypt af stóli? 

 Anwar Sadat 
 Ayatollah Khomeini 
 Gamal Abd el Nasser 
 Hussein ibn Ali 
 Mossadeq 

7. Kristnir maronítar eru öflugur þjóðfélagshópur í arabaríki við austanvert Miðjarðarhaf. Um 
er að ræða: 

 Alsír 
 Egyptaland 
 Ísrael 
 Jórdaníu 
 Líbanon 

8. Hanukkhah er: 
 iðrunarhátíð, haldin til minningar um krossfestingu Jesú Krists  
 íhugunarbæn, sem byggir á ævafornum forskriftum  
 kjötkveðjuhátíð, haldin í föstubyrjun ár hvert  
 ljósahátíð, haldin til minningar um uppreisn Makkabea  
 manndómsvígsla, aðeins ætluð drengjum  

9. Bhakti er: 
 endurfæðing í skilningi hindúa 
 frægasta ritverk hindúasiðar 
 mikilvægasti guð hindúa 
 stéttleysingi samkvæmt fornu indversku kerfi 
 tilbeiðsluhreyfing innan hindúasiðar 

10. Kasarar voru: 
 kristinn minnihlutahópur í Egyptalandi 
 kristnir píslarvottar sem stóðu gegn útbreiðslu íslam í Býsans 
 persnesk yfirstétt sem snerist til íslam 
 rússneskir gyðingar í dreifingunni 
 Tyrkir sem snerust til gyðingdóms 

11. Súfismi er: 
 dulhyggjustefna innan íslam 
 gyðingleg þjóðernisstefna 
 hugmyndafræði kristinna bókstafstrúarmanna 
 meinlætastefna innan gyðingdóms 
 pólitísk hugmyndafræði hindúa 

12. Hverjir réðu yfir Eistlandi á tímabilinu 1918-1940? 
 Eistar 
 Sovétmenn 
 Svíar 
 Tyrkir 
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 Þjóðverjar 

13. Erich Honecker var leiðtogi kommúnistaflokks: 
 Austur-Þýskalands 
 Póllands 
 Sovétríkjanna 
 Tékkóslóvakíu 
 Ungverjalands 

14. Þegar lýðveldið braust út úr júgóslavneska ríkjasambandinu og lýsti yfir sjálfstæði árið 
1991, mótmæltu Serbar í landinu ákaflega og brátt brutust þar út heiftarlegir bardagar. 
Flestir íbúanna eru rómversk-kaþólskir. Höfuðborgin er Zagreb. Rætt er um: 

 Albaníu 
 Bosníu-Hersegóvínu 
 Króatíu 
 Moldavíu 
 Svartfjallaland 

 

15. Hvert eftirtalinna atriða taldist ekki til höfuðsyndanna sjö samkvæmt miðaldakristni? 
 ágirnd 
 drambsemi 
 íhaldssemi 
 leti 
 óhóf 

II. (30%) Gerið grein fyrir 6 af 9 atriðum: 
Abbasíta-kalífadæmið 

Austræna rétttrúnaðarkirkjan (e. Eastern Orthodox Church) 

Bandaríska ,,Suðrið”, menningarleg einkenni 

Bharata Mata 

Lech Walesa 

Sefardar 

Sjálfsmynd Mexíkóbúa, samkvæmt Alan Riding (höfundi bókarinnar Distant Neighbours)  

Shiva 

Talmúd 

III. (15%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna: 
A) Hrun Sovétríkjanna. Aðdragandi, atburðir og helstu skýringar. 

B) Rúmenía og Ungverjaland á dögum kalda stríðsins. Nefnið helstu stjórnmálaatburði og 
berið saman kjör fólks í löndunum tveimur í stjórnartíð kommúnista. Fjallið sérstaklega um 
aðdraganda þess að stjórnarherrar beggja landa misstu völdin árið 1989.  

IV. (2 x 20% = 40%). Tvær ritgerðir.  
Veljið tvö af þremur viðfangsefnum:  

A)  Mikilvægustu spurningar sem fengist er við innan trúarbragða lúta að eðli hins guðlega. 
Ólík svör við þeim greina á milli trúarhópa og hafa oft orðið uppspretta alvarlegra átaka. 
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Guðsskilningur gyðinga, kristinna manna og múslima er um margt sambærilegur en þó eru 
veigamikil atriði sem skilja á milli.  

Segið frá hugmyndum þessara þriggja hópa (hvers um sig) um eðli og birtingarform 
guðdómsins og berið þær saman.  

B)  „It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be 
primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the 
dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful 
actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between 
nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will be the battle 
lines of the future.”  

(Úr grein Samuels Huntingtons: „The Clash of Civilizations?”) 

Lýsið hugmyndum Huntingtons um menningarheima (civilizations) og átök milli þeirra. 
Fjallið, m.a. um hvernig menningarlegir þættir hafa áhrif á það hvernig menn skilja og 
skilgreina sjálfa sig, að mati Huntingtons. Segið einnig frá því hvernig hann telur að 
Vesturlönd ættu að verja hagsmuni sína, nú og í framtíðinni. 

C)  Allt frá stofnun Ísraelsríkis árið 1948 hefur það verið möndull mikilla átaka en rætur þeirra 
vandamála, sem nú er við að etja í löndum við austanvert Miðjarðarhaf, liggja djúpt. Fjallið 
um heitustu deilumál og helstu styrjaldir gyðinga og araba á 20. öld. 

Reikningshald, 6. bekkur, viðskipta- og hagfræðideild. 

Verkefni I. Skattauppgjör í árslok 2003 (60%) 
EFNAHAGSREIKNINGUR 1. JAN. 2003 

Eignir   Skuldir og eigið fé   
Veltufjármunir:  Skammtímaskuldir   
Banki 6.400 Ógr. vsk 2.800 
Skuldunautar 12.000 Ógr. vextir 960  
Vörubirgðir 34.000 52.400 Ógr. tekju- og 

eignask. 
1.500 

  Ógr. launatengd gj. 800 
Fastafjármunir  Lánardrottnar 18.000 24.060
Fasteign 40.000 Langtímaskuldir:  
-afskr 6.400 33.600 Veðlán 24.000 
  Erlent lán 19.000 43.000
Áhöld 24.000 Eigið fé  
-afskr 12.000 12.000 Fyrning viðskiptakr. 600 
Bifreið 6.000   
-afskr 4.800 1.200 Hlutafé 20.000 
  Óráðst. eigið fé 11.540 32.140
  99.200   99.200
 

Dagbókarfærslur á árinu 
Banki 396.100 390.000
Skuldunautar 64.000 66.000
Vörukaup með 25% vsk 230.000 
Sala, vsk 25% meðtalinn  342.000
Virðisaukaskattur 16.000 
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Kostnaður með 25% vsk 30.000 
Seld áhöld  8.600
Skuldabréf v. áhalda 4.300 
Laun og launatengd gjöld 41.500 
Ný bifreið 6.800 
Erl. lán 3.700 
Tekju- og eignaskattur 1.500 
Lánardrottnar 44.000 38.000
Veðlán 4.060 
Vaxtagjöld og verðbætur 2.640 
 844.600 844.600

Færið skattauppgjör fyrir árið 2003. Takið tillit til athugasemdanna sem hér fylgja og nýtið allar 
fyrningarheimildir. Fyrning viðskiptakrafna og vörubirgða er 5%, og fyrning söluhagnaðar 100% 

1. Salan, vörukaupin og kostnaðurinn voru bókuð á viðkomandi reikninga með 25% 
virðisaukaskatti og skal það leiðrétt. 

2. Óbókuð sala út í reikning fyrir kr. 8.000 með 25% vsk. 

3. Vörubirgðir í árslok voru að söluverði kr. 67.500 með 50% álagningu og 25% vsk. 

4. Óbókaðar eru vaxtatekjur af bankainnistæðu kr. 1.500. 

5. Nýta skal heimild um 5% niðurfærslu viðskiptakrafna og vörubirgða. 

6. Þann 1. maí var seld til Rússlands vélasamstæða sem var bókuð á áhaldareikning á kr. 
16.000 en hafði verið afskrifuð um kr. 9.600. Söluverðið, sem var 100 evrur og bókað á 
reikninginn seld áhöld á genginu 86, fékkst að hálfu greitt með peningum sem færðir voru á 
banka og að hálfu með erlendu skuldabréfi. Í árslok var gengið á evrunni 88 og fengum við 
þá fyrstu afborgun 10 evrur ásamt 7.5% vöxtum p.a. en það er óbókað. (Reiknið í heilum 
tugum). 

7. Á árinu var keypt ný bifreið fyrir kr. 7.500. Við kaupin voru staðgreiddar og bókaðar kr. 
6.800 en gamli bíllinn tekinn upp í á kr. 700 en það er óbókað. 

8. Heimilar fyrningar eru 4% af fasteign, 15% af bifreiðum og 12% áhöldum. 

9. Á reikninginn „Laun og launatengd gjöld“ hefur verið bókuð greiðsla á launatengdum 
gjöldum kr. 1.200 og fyrirfram greiddum launum kr. 300. Launatengd gjöld skulu vera 6% 
af launum ársins. 

10. Erlenda lánið er í dollurum sem stóðu í ársbyrjun í kr. 76 þann 1. júlí var greidd og bókuð 
afborgun og vextir á genginu 74 en í árslok var gengið 72. Vextir af láninu eru 5% p.a. 

11. Veðlánið er verðtryggt og ber 6% vexti p.a. en gjalddagi þess er 1. júlí. Þá var greidd og 
bókuð afborgun og vextir en engar verðbætur færðar. Vísitalan hefur þróast með 
eftirfarandi hætti á árinu 1. jan 260, 1. maí 263.9 og 31. des. 266.5. Nú skal bóka verðbætur 
ársins og ógreidda vexti í árslok. Reiknið í heilum tug. 

12. Í árslok er  fyrirfram greiddur kostnaður kr. 1000 en ógreiddur kostnaður kr. 800 án vsk. 
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13. Færið verkefnið út og leggið saman og reiknið út og bókið 18% tekjuskatt og 1% 
eignaskatt. 

 

Verkefni II (20%) Sjóðstreymi 
Eftirfarandi ársreikningar eru úr bókhaldi fyrirtækisins Kaffikrúsin vegna ársins 2003. 
Færið sjóðstreymi inn á meðfylgjandi form. 

Efnhagsreikningur 1. jan 2003 
Banki  3.000 Ógr. tekju- og 

eignask. 
1.000 

Skuldunautar 5.000 Ógr. launatengd gjöld 500 
Birgðir 7.000 Ógr. vsk. 2.000 
Fyrirfram 
greiddur kostn. 

1.000 Ógr. vextir 1.000 

Bifreið 10.000 Lánardrottnar 6.500 
Vélar 24.000 Veðlán 18.000 
 Hlutafé 14.000 
 Óráðstafað eigið fé 7.000 
 50.000  50.000 

6 

Efnhagsreikningur 31. des. 2003 
Banki  4.100 Ógr. tekju- og 

eignask. 
2.500 

Skuldunautar 10.000 Ógr. launatengd gjöld 300 
Birgðir 20.000 Ógr. vsk. 2.400 
Óinnheimtar 
vaxtatekjur 

500 Ógr. vextir 1.200 

 Ógreiddur kostnaður 500 
Bifreið 13.200 Lánardrottnar 12.300 
 Bílalán 5.000 
Vélar 21.000 Veðlán 14.100 
 Hlutafé 14.000 
 Óráðstafað eigið fé 16.500 
 69.600  69.600 

 

Rekstrarreikningur ársins 2003 
Rekstrartekjur  
Sala 640.000
 
Rekstrargjöld 
Vörunotkun 420.000
Laun +launat.gjöld 165.000
Annar kostn. 35.800
Afskriftir 4.800 -625.600

Rekstrarhagn. án fjármagnst. og gj.  14.400
 
Vaxtatekjur 3.000
Vaxtagjöld + verðbætur -6.000 -3.000
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Hagnaður af seldum bíl 2.000
 
Áætlaður tekju- og e.sk. -2.500
 Hagn. eftir skatta 10.900

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. 31.12. var greidd af því afborgun kr. 1.500 
1. Bíllinn, sem til var í ársbyrjun, var seldur gegn staðgreiðslu á árinu fyrir 12.000. Keyptur 

var nýr bíll fyrir kr. 15.000, staðgreitt kr. 10.000 og tekið bílalán til þriggja ára fyrir 
afganginum.  

2. Af veðláninu var greidd afborgun kr. 4.700 en verðbætur ársins voru kr. 800. 

3. Á árinu var greiddur út arður kr. 1.400. 

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 (14%) 
Systurnar Sólveig og Sjöfn hafa um árabil rekið saman gróðrarstöð og leit efnahagsreikningur 
þeirra um síðustu áramót út eins og hér er sýnt: 

Efnahagsreikningur 31. des. 2003 
Eignir  Skuldir og eigið fé  
Fasteign 40.000 Höfuðstóll Sólveigar 15.000 
Vélar 2.400 Höfuðstóll Sjafnar 7.500 
Bifreið 1.200   
Skuldunautar 1.600 Veðskuld 18.000 
Birgðir 300   
Banki 500 Lánardrottnar 5.500 
 46.000  46.000 

Lausafjárstaða fyrirtækisins er slæm og þær systur orðnar þreyttar á baslinu. Þær ákveða að breyta 
fyrirtækinu í hlutafélag og fá til liðs við sig ungan garðyrkjufræðing, Njörð að nafni. Áður en 
breytingin á sér stað fer fram endurmat á eignum og skuldum og niðurstöðum skipt í hlutfalli við 
höfuðstóla þeirra systra.  

1. Fasteignin er talin vera að verðmæti 42.000. 

2. Skuldunautar eru afskrifaðir um kr. 300. 

3. Bifreiðin afskrifuð um kr. 200. 

4. Viðskiptavild er metin á kr. 1.200. 
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Hlutafé fyrirtækisins er ákveðið 24.000 og verður að samkomulagi að þau fái bréfin á genginu 1.4 
Sólveig og Sjöfn greiða með höfuðstólum sínum en Njörður fær bréfin sem eftir verða og greiðir 
sinn hlut með peningum. 

Sýnið nauðsynlegar bókanir vegna þessara ráðstafana og efnahagsreikning Gróðrarstöðvarinnar hf. 
að þeim loknum en þar skal viðskiptavildin ekki koma fram. 

Hvert er gengi hlutabréfa Gróðrarstöðvarinnar hf. samkvæmt efnahagsreikningnum? 

Verkefni IV (6%) 
Efnahagsreikningur Heilsuklúbbsins hf. leit út um síðustu áramót eins og hér kemur fram. 

Efnahagsreikningur 31. des.2003 
Eignir  Skuldir og eigið fé  
Fasteign 24.000 Hlutafé 24.000 
 Óráðstafað eigið fé 5.200 
Tæki 12.000   
Skuldunautar 6.000 Veðskuld 12.000 
Eigin bréf 3.500   
Banki  2.100 Skammtímaskuldir 6.400 
 47.600  47.600 

Eigin bréf eru að nafnverði kr. 4.000, óbókuð viðskiptavild metin á kr. 1.300 og fasteignin talin 
vera að raunvirði kr. 21.600. Reiknið út gengi (innra virði) hlutafjár fyrirtækisins miðað við þessar 
upplýsingar. 

Hvert er gengi hlutabréfa Gróðrarstöðvarinnar hf. samkvæmt efnahagsreikningnum? 

Rekstrarhagfræði, 5. bekkur, hagfræðideild 

Dæmi 1 (12%) 
Fyrirtæki nokkurt hefur eftirfarandi eftirspurnarlínu: 

000.2
150

1
+

−
= mV  

Kostnaði fyrirtækisins má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

201,020000.40 mmHK +−=  

a) Hvert er hagkvæmasta verð og magn fyrirtækisins? 

b) Við hvaða magn er HEK í lágmarki? Hver er HEK? 

c) Við hvaða magn eru HT í hámarki? Hverjar eru heildartekjurnar þá? 

Dæmi 2-(20%) 
Hér á eftir fara 10 krossaspurningar sem hver gildir 2%. Athugið að enginn frádráttur er fyrir rangt 
svar. 

Fyrirtæki framleiðir tvær vörur stóla og borð, eina gerð af hvoru. Framleiðslumöguleikajaðrinum 
er lýst með jöfnunni: 
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24,080 BS −=  
þar sem B er framleitt magn af borðum og S er framleitt magn af stólum. Verð á stólunum er 1500 
kr. og á borðunum 6000 kr. 

Merkið við rétta fullyrðingu: 

 Hagkvæmasta framleiðslusamsetningin er 21 stóll og 7 borð. 
 Hagkvæmasta framleiðslusamsetningin er 70 stólar og 5 borð. 
 Hagkvæmasta framleiðslusamsetningin er 76 stólar og 10 borð. 
 Allt ofantalið er rangt. 

Fyrirtæki selur fisk. Miðað við núverandi magn og verð er verðteygni eftirspurnar = -2. 
Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt?  

 Hægt er að auka tekjur fyrirtækisins með því að lækka verð á fiski. 
 Hægt er að auka tekjur fyrirtækisins með því að hækka verð á fiski. 
 Hagnaður fyrirtækisins er í hámarki í þessu magni. 
 Heildartekjur fyrirtækisins eru í hámarki í þessu magni. 

Hver af eftirfarandi fullyrðingum er rétt? 
 Þegar JK er hærri en HEK, er HEK lækkandi þegar framleiðslan eykst. 
 Þegar JK er minni en HEK er HEK hækkandi þegar framleiðslan  eykst. 
 JK sker HEK ávallt í einhverju tilteknu magni. 
 Þegar HEK er í lágmarki, er JK einnig í lágmarki, þ.e.a.s. ef BK er stiglækkandi. 

Þegar jaðartekjur eru 0 í fákeppni þýðir það að: 
 hagnaður er í hámarki. 
 heildartekjur vaxa við aukna sölu. 
 heildartekjur eru í lágmarki. 
 heildartekjur lækka við aukna sölu. 

Ef jafnvægisverð lækkar 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 eftirtalinna fullyrðinga er rétt um dreifingu skattbyrði milli neytenda og seljenda? 

 Þegar framboðsferillinn er teygnari en eftirspurnarferillinn fellur stærra hlutfall skattsins á 
neytendur. 

 Þegar framboðsferillinn er teygnari en eftirspurnarferillinn fellur stærra hlutfall skattsins á  
neytendur. 

 Seljendur og neytendur skipta skattbyrðinni alltaf jafnt á milli sín. 
 Neytandinn greiðir fyrir vöruna og ber því alltaf skattinn. Þess vegna skiptir teygnin engu máli. 

Hvað er náttúruleg einokun (e. Natural monopoly)? 

 Það er þegar fyrirtæki eru í einokunaraðstöðu vegna einokunar á náttúruauðlindum.  
 Þegar eitt fyrirtæki getur uppfyllt þarfir markaðarins með lægri kostnaði en tvö eða fleiri 
fyrirtæki.  

 Þegar eitt fyrirtæki í einokunaraðstöðu uppfyllir þarfir markaðarins við hærri kostnaði en tvö 
eða fleiri fyrirtæki.  

 Allt ofantalið er rangt.  
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Hver af eftirfarandi fullyrðingum um teygni er röng? 
 Eftir því sem markaður er skilgreindur þrengra, þeim mun meiri tilhneigingu hefur eftirspurnin 
til að vera teygin.  

 Tími hefur áhrif á teygni. Til lengri tíma litið er eftirspurn eftir vöru teygnari.  
 Þegar nánar staðkvæmdarvörur eru fáanlegar hefur eftirspurn eftir vöru tilhneigingu til að vera 
óteygnari.  

 Þegar verðteygni eftirspurnar er = -1 er ekki hægt að auka tekjur með því að hækka verð.  

Hver af eftirfarandi fullyrðingum lýsir best fyrirtæki á fullkomnum markaði? 
 Ef fyrirtækið seldi á hærra verði en ríkjandi markaðsverði myndi það ekki selja neitt. 
 Fyrirtækið hefur ekkert upp úr því að selja á lægra verði en markaðsverðinu. 
 Fyrirtækið getur selt alla sína framleiðslu á ríkjandi markaðsverði. 
 Allar fullyrðingarnar hér að ofan eru óvéfengjanlega réttar. 

 Hagkvæmasta framleiðslumagnið, út frá þjóðhagslegu sjónarmiði, er alltaf þegar 
jaðarkostnaður (JK) fyrirtækis sker: 

 Eftirspurnarferilinn 
 JT. 
 Framboðsferilinn 
 HEK 

Dæmi 3 (10%) 
Hér á eftir fara 10 Satt/Ósatt spurningar sem hver gildir 1%. Athugið að frádráttur fyrir rangt svar 
er ½%. 

 Fyrirtæki tekur tillit til sokkins kostnaðar við ákvörðun um að hverfa af markaði (e. Exit). 
 Framboðsferill fyrirtækis (stundum nefndur langtíma framboðsferill) er sá hluti JK ferilsins 

sem er fyrir ofan BEKmin. 
 Til langs tíma litið mun fyrirtæki á fullkomnum markaði vera rekið á 0-punkti, sem þýðir að 

eigendur þess fá ekki arðsemiskröfu sína uppfyllta. 
 Fyrirtæki í ófullkominni samkeppni er sagt vera verðþegi (e. price taker). 
 Verðaðgreining er talin heppileg fyrir þjóðfélag því hún getur dregið úr velferðartapi. 
 Magnafsláttur er dæmi um verðaðgreiningu. 
 Í markaðsforminu Einkasölusamkeppni ríkir mikil samkeppni milli fyrirtækja. 
 Í færibandavinnslu borgar sig að fullnýta alla framleiðsluþættina á sérhverju framleiðslustigi ef 

markmiðið er að lágmarka HEK, að gefnu því að BK sé hlutfallslegur. 
 Hafi fyrirtæki algjöra yfirburði í framleiðslu tiltekinnar vörutegundar þýðir það að fyrirtækið 

getur framleitt vöruna með hagkvæmari hætti en aðrir.  Þess vegna mun það ávallt framleiða 
viðkomandi vöru. 

 Sjálfseignarstofnanir eru ávallt persóna að lögum. 

Dæmi 4 (4%) 
a) Sýnið með teikningu verðþak sem er bindandi. Hverjar verða afleiðingarnar? 

Texti       Rissteikning 
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Dæmi 5 (9%) 

Hér að neðan má sjá einingar línurit hjá fyrirtæki á fákeppnismarkaði. Kostnaður fyrirtækisins 
hagar sér samkvæmt afraksturslögmálinu. 

 
b) Merkið heiti línanna í viðeigandi kassa á línuritinu. 

c) Merkið inn á línuritið með punktalínum hagkvæmasta verð og magn fyrirtækisins. Verðið 
er u.þ.b og magnið u.þ.b. 

d) Merkið inn á línuritið með punktalínum við hvaða magn 0-punkt(a) er að finna. Magn þar 
sem 0-punkt(a) er að finna er(u):_________________ 

Dæmi 6 (22%) 
Fyrirtæki nokkurt er að hefja framleiðslu og sölu á vöru einni. Markaðsdeildin hefur komist að því 
að 2.000 ein. seljist við verðinu 100 kr. Jafnframt er talið ljóst að við hverja 10 kr. verðbreytingu 
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(hækkun/lækkun) breytist selt magn um 200 einingar. Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir um 
framleiðslukostnað á vörunni: 

Magn (einingar) 

0-400 

400-800 

800-1200 

1200-1600 

1600-2400 

2400-4000 

Fastur kostnaður er 40.000 kr. 

a) Finnið jöfnu eftirspurnarlínunnar. 

b) Hvert er hagkvæmasta magn og verð fyrirtækisins. (Leysið með teikningu). 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

c) Hver er hagnaðurinn? 
Fyrirtækið hefur fengið fyrirspurn frá Danmörku um sölu á allt að 3.000 ein. á 80 kr. 
eininguna. 

Kr. 
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d) Hvað ætti fyrirtækið nú að framleiða margar einingar og hvernig ætti að haga sölunni á 
markaðina tvo? Hver verður nú hagnaðurinn? 

e) Hvernig ætti að haga sölunni á markaðina tvo og hvert væri söluverðið ef heildarkostnaðinum 
hefði verið lýst með jöfnunni HK=20+0,01m2? Athugið, notið stærðfræðilegar aðferðir við 
útreikninginn (ekki nota myndina). Hér er óþarfi að finna hagnaðinn. (Sýnið greinilega alla 
útreikninga). 

Dæmi 7 (18%) 
Starfandi á markaði nokkrum eru tvö fyrirtæki Alfa og Beta sem skipta honum jafnt á milli sín. Í 
dag er söluverðið hjá þeim báðum það sama, eða 50 kr., og selt magn hvors um sig 94.000 
einingar. 

Heildarkostnaður fyrirtækjanna er sá sami eða: 

mHK 13000.000.2 +=  (kostnaður hjá hvoru fyrirtæki um sig). 

Af fenginni reynslu fyrirtækjanna er talið að eftirspurnin fyrir markaðinn í heild sé þannig m.v. 
sama verð hjá báðum framleiðendum (en þá er markaðshlutdeild hvors um sig 50%):  

 

Verð Magn 
70 108000 

60 148000 

55 168000 

50 188000 

a) Er núverandi verð það hagstæðasta fyrir fyrirtækin? 

Talið er fullvíst að lækki annað fyrirtækið verð sitt fylgi hitt á eftir. Hækki hins vegar annað 
fyrirtækið verð sitt eru ekki nema 50% líkur á því að hitt fyrirtækið fylgi eftir með samsvarandi 
verðhækkun. 

Þau gera ráð fyrir eftirfarandi breytingu á markaðshlutdeild sinni hækki það verð sitt að óbreyttu 
verði keppinautar. 

Verð Markaðshlutdeild

50 50% 

55 45% 

60 35% 

b) Sem markaðsstjóri Alfa, myndir þú ráðleggja Alfa að breyta markaðsverði sínu, og þá 
hvernig, miðað við þessar síðustu forsendur? (Sýnið greinilega alla útreikninga). 

c) Setjið niðurstöðurnar upp í leikslokafylki. (Ath. bætið við útreikningum ef með þarf). Er til 
NASH-lausn? Hver er skilgreiningin á NASH-lausn? 

d) Hverjar þyrftu líkurnar að vera á því að Beta héldi sínu verði óbreyttu svo að hagstætt yrði 
fyrir ALFA að hækka verð?  
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Dæmi 8 (4%) 
„Opinber afskipti geta eflt almannahag.” Þessi staðhæfing er ein af 10 grundvallarforsendum 
hagfræðinnar. Stjórnvöld reyna, t.d. að efla samkeppni á fákeppnismörkuðum með setningu 
samkeppnislaga. Þó hagfræðingar séu almennt hlynntir slíkri lagasetningu setja þeir stundum 
spurningamerki við einstök lög og reglugerðir. Eitt af því sem sumum hagfræðingum hefur þótt 
orka tvímælis eru samkeppnislög (í USA) sem banna heildsölum (framleiðendum) að fastsetja 
söluverð smásalans (e. Resale Price Maintenance). Dæmi: Gerum ráð fyrir að bílaframleiðandinn 
FORD ákveði söluverð bifreiða sinna til endanlegs neytanda sem allir söluaðilar FORD verða að 
selja á.  
Rökin fyrir lagasetningunni eru þau að binding söluverðsins skerði verðsamkeppni meðal 
smásalanna og séu því óhagkvæm fyrir þjóðfélagið. 

Hvaða rök hafa þessir hagfræðingar sett fram gegn slíkri lagasetningu? 

Rekstur fyrirtækja I., 5. bekkur, viðskiptadeild 
1. (12%) Skilgreinið eftirfarandi hugtök: 

V/H hlutfall  
Framleiðslufall 
Fullkomin samkeppni 
Núvirði 

2. (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 ef svari er sleppt. 

a) _____ Óafturkræfur kostnaður (sokkinn kostnaður) er ekki tekinn með við mat á virði 
fjárfestingar. 

b) _____ Eingreiðslubréf (kúlubréf) eru skuldabréf þar sem lánsupphæðin endurgreiðist í lok 
lánstíma ásamt vöxtum og vaxtavöxtum. Allt er greitt í einu lagi í lokin. 

c) _____ Eitt af skilyrðum fyrir skráningu á Aðallista Verðbréfaþings Íslands er að hluthafar séu 
að minnsta kosti 25. 

d) _____ Gengi skuldabréfa er hlutfall kaupvirðis og nafnvirðis þess. 

e) _____ Þegar tekjuteygni er < 1 þá er sagt að varan sé tekjuteygin. 

f) _____ Þegar jaðartekjur eru jákvæðar (JT > 0) þá gefur aukin framleiðsla auknar heildartekjur. 

g) _____ Stefnuhagfræði fjallar um það sem talið er æskilegt eða vænlegt að gera. 

h) _____ Ef HK = 40 + 3m, þá er kostnaðurinn stigminnkandi. 

3. (8%) Merkið með krossi framan við rétta fullyrðingu. Athugið aðeins ein fullyrðing er rétt í 
hverjum lið.  

a) Víxlar: 
 eru skammtímabréf. 
 eru almennt óverðtryggðir. 
 bera forvexti. 
 allt ofantalið er rétt. 

b) Afkastavextir (e. Internal rate of return): 
 eru þeir sömu og ávöxtunarkrafan. 
 gera núvirði greiðsluraðar að núlli. 
 kallast vextir af jafngreiðslubréfum. 
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 gera framtíðarvirði greiðsluraðar að núlli. 

c) Helstu tegundir skuldabréfa eru: 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum afborgunum og 

ríkisvíxlar. 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum afborgunum og 

húsbréf. 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum afborgunum og 

spariskírteini ríkissjóðs. 
 Víxlar, eingreiðslubréf, skuldabréf með vaxtamiðum, skuldabréf með jöfnum afborgunum og 

jafngreiðslubréf. 

d) Vaxandi framleiðsluaukning er þegar: 
 magn breytilega framleiðsluþáttarins er tvöfaldað þá verður framleiðsluaukning minni en 

tvöföld. 
 magn breytilega framleiðsluþáttarins er tvöfaldað þá verður framleiðsluaukningin meiri en 

tvöföld. 
 sambandið á milli breytilega framleiðsluþáttarins og framleiðslunnar eru línulegt. 
 sambandið á milli breytilega framleiðsluþáttarins og framleiðslunnar er hlutfallsleg. 

4. (6%) Það er einkum fernt sem ræður gerð markaðar sem fyrirtæki búa við. Hver eru þessi atriði? 
Gerið stutta grein fyrir hverju þeirra. 

5. (6%) Hver eru helstu réttarform fyrirtækja? Hvað einkennir hvert réttarform fyrir sig og hver er 
ábyrgð eigenda í hverju réttarformi fyrir sig? 

7. (4%) Stefán hagsýni kaupir markaðsskuldabréf að nafnverði 1.000.000 kr. Bréfið er til 8 ára og 
ber 10% ársvexti sem greiddir eru út árlega. Hvert er gengi skuldabréfsins í lok 3. árs eftir 
útborgun vaxta, ef ávöxtunarkrafan er 12%? 

8. (6%) Sigga snjalla tók skuldabréfalán 15. apríl 1998 að fjárhæð kr. 2.500.000. Lánið er til 4 ára, 
ber 5% vexti á ári, og er vísitölutryggt. Gjalddagarnir eru á ársfresti og var sá fyrsti 15.04. 
1999. Grunnvísitalan var 1600 stig. Vísitalan 15.04. 1999 var 1750 stig, þann 15.04. 2000 
var hún 1800 stig og þann 15.04 2001 2100 stig. Hverjar eru árlegar greiðslur Siggu snjöllu 
fyrstu 2 árin? Skiptið greiðslunum í afborganir, verðbætur og vexti. (Námundið allar tölur í 
heilar krónur). 

9. (8%) Á fullkomnum markaði  er söluverð vöru kr. 2.800 á einingu. Þá er HK = 3.000 + 120*m + 
8*m². Þar sem m er framleitt og selt magn. 

a) Reiknið með diffrun hagkvæmasta magnið (6%). 

b) Reiknið hagnað/tap við hagkvæmasta magn (2%). 

10. (4%) Meðalmánaðartekjur Palla hafa hækkað úr 180.000 krónum í 240.000 krónur á síðustu 
mánuðum. Afleiðingar þessarar kauphækkunar hafa verið að Palli kaupir meira af 
súkkulaði eða 60 stykki á mánuði í staðinn fyrir 40 stykki áður. Hver er tekjuteygni 
vörunnar? 

11. (6%) Við framleiðslu á vörunni Tító hefur fastur kostnaður verið metinn á 40 krónur. Á því 
framleiðslubili sem framleiðandinn er að framleiða á virðist sem meðalbreytilegur 
kostnaður (BMK = BEK) sé nokkurn veginn BMK = m² - 10m + 40 þar sem m er 
framleiðslumagnið. 

a) Setjið fram líkingu fyrir heildarkostnað (HK). 

b) Hver er meðalkostnaður á einingu (MK) þegar framleiddar eru 40 einingar? 
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12. (12%) Bræðurnir Gísli, Eiríkur og Helgi eru að velta fyrir sér að kaupa líkamsræktarstöð sem 
heitir STÆLTIR KROPPAR. Núverandi eigendur líkamsræktarstöðvarinnar dásama 
stöðina en vegna aldurs hafa þeir ákveðið að selja stöðina en vilja fá fyrir hana 80 milljónir 
króna. Gísli, Eiríkur og Helgi hafa aldrei stundað líkamsrækt og vita því ekki alveg út í 
hvað þeir eru að fara. Þeir biðja því Olgu vaxtaræktarkonu með meiru að afla upplýsinga 
fyrir þá um líkamsræktarstöðina. Olga kemst að þeirri niðurstöðu að 8% af íbúum 
bæjarfélagsins eiga kort í líkamsræktarstöðinni og borga þeir allir 2.500 krónur á mánuði. 
Einnig upplýsir Olga þá bræður um að kaupa þurfi ný tæki í stöðina og endurnýja 
gufubaðið. Áætlaður kostnaður fyrir þær framkvæmdir eru 20 milljónir króna. Bræðurnir 
eiga aðeins 10 milljónir króna hver en mamma þeirra ætlar að gerast hluthafi og leggur því 
til 14 milljónir króna. Gísli, Eiríkur og Helgi taka svo lán fyrir afganginum af kaupverðinu 
ásamt þeim endurbótum sem þarf að fara í. Þeir geta fengið vaxtamiðalán í banka 
bæjarfélagsins sem bæri 15% ársvexti sem greiðast árlega. Olga vaxtarræktarkona mun 
starfa í líkamsræktarstöðinni sem einkaþjálfari og þarf að borga þeim bræðrum 20.000 
krónur á mánuði fyrir aðstöðuna. Íbúar bæjarfélagsins eru 20.000 talsins. Bræðurnir gera 
25% ávöxtunarkröfu þar sem um áhættusaman rekstur er að ræða. 

a) Eiga þeir bræður að kaupa líkamsræktarstöðina? Sýnið útreikninga og rökstyðjið út frá þeim. 
Athugið að sýna hvern útborgunarlið/innborgunarlið, þ.e. ekki slá þeim saman. 

b) Mundi það einhverju breyta fyrir ákvörðun þeirra bræðra ef þeir myndu lækka mánaðarkortið 
úr 2.500 krónum á mánuði í 2.000 krónur? 

13. (12%) Efnahagsreikningur fyrirtækisins SÓLARGEISLINN HF. er eftirfarandi í árslok 2003. 

a) Gerið greiðsluáætlun fyrir janúar 2004. 

b) Áætlið virðisaukaskatt fyrir janúar 2004. 
 
EIGNIR     SKULDIR OG EIGIÐ FÉ   
Fastafjármunir   Eigið fé    
Vélar 3.000.000   Hlutafé   4.200.000 
 -afskr. 1.200.000 1.800.000 Óráðstafað eigið fé  718.000 
Fasteign 16.000.000       
 -afskr. 8.960.000 7.040.000 Langtímaskuldir   

    Veðlán  4.000.000 
Veltufjármunir   Skammtímaskuldir  
Hráefni (600 ein á 
1.100) 660.000 Vsk (nóv/des 2003) 1.522.000 
Afurðir (250 ein á 
2300) 575.000 Gjaldfærðir vextir v. veðláns 560.000 
Skuldunautar 375.000     
Banki   550.000         

EIGNIR SAMTALS 11.000.000 
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ 
SAMTALS 11.000.000 

 

a) Framleiddar verða 4.200 afurðir í janúar og fara tvær einingar 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. 
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c) Keyptar verða það margar einingar af hráefni að í lok janúar verða eftir 800 hráefniseiningar. 
Hráefniseiningarnar kosta kr. 800 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. 250 á fullunna afurð. 

f) Afskrifa skal vélarnar 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. 900.000. Það ber 14% 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. 

 

Saga, 5. bekkur, stærðfræðideild 
1. Krossaspurningar (15%). Aðeins einn möguleiki er réttur. Ekki er dregið frá fyrir 
rangt svar. 

A. Sá Evrópumaður sem sigldi fyrstur fyrir suðurodda Afríku og til Indlands hét: 
 Bartolomeo Dias. 
 Hinrik sæfari. 
 Kristófer Kólumbus. 
 Vasco da Gama. 

B. Kristján IV hefur lengi verið talinn meðal merkari konunga Danmerkur. Eitt af því sem 
hann gerði varðandi Ísland var að: 

 afnema dauðarefsingar. 
 koma á einveldi á Íslandi. 
 leggja niður embætti hirðstjóra. 
 lögfesta einokunarverslun. 

C. Með píetisma er átt við stefnu þar sem lögð var áhersla á: 
 dreifingu valds. 
 frjálsa verslun. 
 hreinlæti og iðni. 
 læsi og trú. 
 sjálfþurftarbúskap. 

D. Hún var af austurrískum ættum en var tekin af lífi í Frakklandi seint á 18. öld.  Hér hlýtur 
að vera átt við: 

 Josephine Metternich. 
 Katrínu Zerbst. 
 Maríu Antoinette. 
 Mary Wollstonecraft. 

E. Einveldið, sem komst víða á fót í Evrópu á 17. öld, hafði þau áhrif á aðalsstéttina að hún:  
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 fékk meiri völd. 
 tók meiri þátt í hirðlífi. 
 var svipt rétti til embætta. 
 varð andsnúin listum og menntun. 

F. Með „ástandinu“ var átt við: 
 efnahagsástandið í Kreppunni. 
 landsstjórn í ráðherratíð Jónasar frá Hriflu. 
 náin samskipti íslenskra kvenna og hermanna. 
 veðurfar á lýðveldishátíð 1944. 

G. Einn af neðantöldum telst til svokallaðra „upplýstra einvalda“:  
 Friðrik mikli. 
 Kristján IV. 
 Loðvík XIV. 
 Nikulás I. 

H. Fyrsta og eina stjórnlagaþing Íslendinga var haldið: 
 1845. 
 1851. 
 1874. 
 1904. 

I. Mesta fylgi sem Flokkur þjóðernissinna fékk í kosningum á Íslandi var: 
 3%. 
 6%. 
 9%. 
 12%. 

J. Nýlendustefnan á síðasta hluta 19. aldar birtist með skýrustum hætti í:  
 Afríku. 
 Indlandi. 
 Japan. 
 Rómönsku–Ameríku. 

2. Kort (10%). Merkið eftirtalda staði inn á kortið (á bls. 4). Notið bókstafina. 
A. Filippseyjar. 

B. Serbía. 

C. Lettland. 

D. Ríki Azteka. 

E. Winnipeg. 

3. Skilgreiningar (25%). Svarið 5 atriðum af 6. Sé öllum svarað verður seinasta atriðinu 
sleppt. Svarið á meðfylgjandi örk og ritið atriðisorðið við upphaf hvers liðar. 

1. Montesquieu. 

2. Tómthúsmenn. 

3. Otto von Bismarck. 

4. Jósef Stalín. 

5. Stiftamtmaður. 

6. Dýrðarbyltingin. 
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4. Stutt ritgerð (10%). Beðið er um vel ígrundað og gagnort svar. 
Napóleon Bónaparte: byltingarmaður eða afturhaldsseggur? Rökstyðjið svarið. 

5. Ritgerð I (20%). Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrundað svar 
en ekki fram úr hófi langt. 

18. öldin á Íslandi EÐA Helstu breytingar á Íslandi 1900 – 1930. 

6. Ritgerð II (20%). Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrundað svar 
en ekki fram úr hófi langt. 

„Á 19. öld var grunnurinn lagður að stöðu Bandaríkjanna sem stórveldis á 20. öld.“ Að hve miklu 
leyti er þessi fullyrðing rétt? 
 
EÐA  
Berið saman fyrri og seinni heimsstyrjöld. 

 

Saga, 6. bekkur 
1. [10%] Krossar 

1. Hver af neðangreindum fullyrðingum um samlíf karla og kvenna á miðöldum er réttust? 
 konur voru kúgaðar af eiginmönnum sínum 
 karlmaðurinn var talinn syndugri en konan 
 giftingatíðni var lægri en hún er í dag 
 fólk á miðöldum hafði litla ánægju af kynlífi og var kynhvöt þess bæld af hálfu 

yfirvalda 

2. Hún var af aðalsættum en gekk snemma til liðs við hreyfingu marxista. Árið 1917 tók hún ein 
kvenna sæti í ríkisstjórn bolsévika. Hver mun þetta hafa verið? 

 Alexandra Kollontaj 
 Bertha von Suttner 
 Clara Zetkin 
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 Rósa Luxemburg 

3. Katarar, sem var villutrúarhópur, bjó aðallega: 
 í Frakklandi 
 á Ítalíu 
 á Spáni 
 í Þýskalandi 

4. Fyrsti þjóðbanki Evrópu var stofnaður í: 
 Belgíu 
 Englandi 
 Frakklandi 
 Hollandi 
 Spáni 

5. 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 en missti þar 
yfirráðin 1918. Hvaða Evrópuríki var þetta? 

 Belgía 
 England 
 Frakkland 
 Ítalía 
 Þýskaland 

6. Hvaða fullyrðing á við um Youngáætlunina?  
 Endurskoðun á Versalasamningnum 
 Grunnur lagður að bættum samskiptum Þýskalands nasismans og Sovétríkjanna 
 Kvað á um aukin fjárframlög til opinberra framkvæmda í kreppunni miklu í 

Bandaríkjunum 
 Viðurkenning á réttmætum landakröfum Þjóðverja 

7. Fyrri heimsstyrjöldin breytti Evrópu gífurlega. Í lok stríðsins voru fallin fjögur keisaradæmi.  
Þau voru: 

 enska, þýska, belgíska og rússneska 
 franska, austurríska, þýska og ítalska 
 þýska, rússneska, austurríska og ungverska 
 pólska, rússneska, austurríska og þýska 

8. Sameinuðu þjóðirnar eru vopnlaus samtök en stundum hefur þó verið farið í hernaðaraðgerðir á 
vegum samtakanna. Fyrstu hernaðarátök í nafni samtakanna, þ.e. að fjölþjóðlegt herlið var sent 
til innrásar, fóru fram í:  

 Berlínardeilunni 
 innrásinni í Ungverjaland 
 Kóreustríðinu 
 í Kúbudeilunni 

9. Evripídes var: 
 heimspekingur 
 herforingi 
 leikritaskáld 
 myndhöggvari 
 stjórnmálamaður 

10. Á 8. öld e. Kr. urðu mikilvæg þáttaskil. Þá:  
 lögðu múslímar undir sig Balkanskaga 
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 stöðvaðist útþensla Islam 
 var Dönum snúið til kristinnar trúar 
 varð klofningur milli rómversku og grísku kirkjunnar 

2. [6%] Kort  
Merkið inn á meðfylgjandi kort (blaðsíða nr. 5) eftirfarandi atriði. Notið tölustafina. Verið eins 
nákvæm og hægt er. 

1. Namibía 
2. Norður-Kórea 
3. Stalíngrad 
4. Damaskus 
5. Bólivía 
6. Avignon 

3. [24%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi–veljið 6 atriði af 7 
kreólar 
Cecil Rhodes 
Wallenstein 
Hansasambandið 
Svínaflói 
Komintern 
Kórinþustíll 

4. [10%] Stutt ritgerð – Fornöld  
Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi löng. 

Hver voru helstu einkenni Rómaveldis sem stórveldis og hvert þessara einkenna hafði mest áhrif 
þegar til lengri tíma er litið? 

5. [10%] Stutt ritgerð – Veljið á milli A og B 
Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi löng. 

A. Orsakir fólksfækkunar í Evrópu á 14. og 15. öld 

EÐA 
B. Flestir telja Loðvík 14. og Napóleon stærstu nöfnin í sögu frönsku þjóðarinnar. Ræðið hvor 

hafði meiri áhrif á sögu Evrópu og rökstyðjið mál ykkar. 

6. [20%] Stórar ritgerðir – Veljið á milli A og B 
Ritið um annað af neðangreindum efnum. Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er 
um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Við Vesturlandabúar erum nú ekki beinlínis í uppáhaldi hjá íbúum þriðja heimsins en þar telja 
íbúarnir að Vesturlandabúar hafi með yfirráðastefnu sinni á 19. öld valdið skaða sem aldrei 
verði bættur. Ræðið þessa fullyrðingu og þið megið svo sem velja hvaða heimsálfu sem þið 
viljið. 

EÐA 
B. Helstu stjórnmálastefnur 19. aldar. 

7. [20%] Stór ritgerð – Veljið á milli A og B 
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Ritið um annað af neðangreindum efnum. Próftakar skulu sjálfir meta lengd hvers svars en beðið er 
um nákvæm svör. Íhugið svar ykkar áður en þið hefjið skriftir (eða innslátt).  

A. Ræðið og berið saman stríðsrekstur Þjóðverja og Japana annars vegar og bandamanna hins 
vegar í seinni heimsstyrjöldinni. 

EÐA 
B. Hvað gerði „kalda stríðið“ frábrugðið öðrum stríðum? 

 

Sálfræði, 6. bekkur, val 

Krossar 40% (Merkið við réttasta svarið). 
1. Þráhyggja felur í sér: 

 a) Óvelkomnar hugsanir 
 b) Hugsanir sem snúast oft um óhreinindi  
 c) Hegðun án röklegs og skynsamlegs tilgangs 
 d) Allt ofangreint er rétt 
 e) A og b er rétt 

2. Hvert af eftirtöldu er ekki dæmi um neikvæð einkenni geðklofa: 
 a) Flatt geðslag 
 b) Ranghugmyndir 
 c) Framkvæmdaleysi 
 d) Fátækt málfar 
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 e) Tilfinningadoði 

3. DSM IV flokkunarkerfið er margvídda, ásar þess eru ___ talsins: 
 a) 3 
 b) 5 
 c) 7 
 d) 10 
 e) 12 

4. Raflostsmeðferð:  
 a) Er talin slá á virk einkenni geðklofa 
 b) Er talin slá á áráttuhegðun 
 c) Er eina meðferðarúrræðið við tvískautaröskun 
 d) Hefur gefist vel í meðferð á djúpu þunglyndi 
 e) Er grimmilegt og gamalt meðferðarúrræði sem löngu hefur verið lagt af 

5. Á hvaða ási DSM IV eru kvíðaraskanir greindar?   
 a) 1 
 b) 3 
 c) 7 
 d) 10 
 e) 12 

6. Dópamínkenningin um orsakir geðklofa: 
 a) Gerir ráð fyrir vanvirkni í dópamín-kerfinu hjá geðklofasjúklingum 
 b) Gerir ráð fyrir ofvirkni í dópamín-kerfinu hjá geðklofasjúklingum 
 c) Gengur út frá því að dópamín finnist ekki í miðtaugakerfi geðklofasjúklinga 
 d) A og c er rétt 
 e) Allt ofangreint er rangt 

7. Hver af eftirfarandi röskunum er algengari meðal karla en kvenna: 
 a) Þunglyndi 
 b) Almenn kvíðaröskun 
 c) Geðklofi 
 d) Lystarstol 
 e) Einföld fælni 

8. Þegar upplýsingar eru skráðar í langtímaminni er þeim umbreytt á sérstakt form. Það 
skráningarform sem er ríkjandi í LTM er: 

 a) Hljóðrænt 
 b) Sjónrænt 
 c) Tengt merkingu 
 d) Tengt hrynjanda 
 e) Allt ofangreint er rangt 

9. Líkurnar á að manneskja greinist með geðklofa ef báðir foreldrar hennar eru með 
geðklofagreiningu eru um: 

 a) 20% 
 b) 40% 
 c) 65% 
 d) 80% 
 e) 95% 

10. Blætisdýrkun (munalosti) felur í sér: 
 a) Sterkar kynferðislegar tilfinningar gagnvart hlutlausum (ókynferðislegum) hlutum 
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 b) Sterkar kynferðislegar tilfinningar í tengslum við vatn 
 c) Að sterkar kynferðislegar tilfinningar vakna við að nudda sér upp við ókunnuga 
 d) Klámfíkn 
 e) Ekkert ofangreint er rétt 

11. Hugræn meðferð við þunglyndi byggir á því að: 
 a) Nota frjáls hugrenningartengsl 
 b) Rjúfa félagslega einangrun einstaklingsins 
 c) Breyta neikvæðum hugsunum/skemum 
 d) Túlka drauma 
 e) Allt ofangreint er rangt 

12. Sá sem var fyrstur til að semja greindarpróf eins og við þekkjum þau í dag var: 
 a) Galton 
 b) Ebbinghaus 
 c) Binet 
 d) Wundt 
 e) Watson 

13. Hanna er mjög hrædd við kóngulær og leggur sig fram við að lenda ekki í snertingu við þær 
eða eitthvað sem tengist þeim. Þessi ótti leiðir til þess að hún á stundum í erfiðleikum með að 
fara út á sumrin. Hanna þjáist af: 

 a) Víðáttufælni 
 b) Móðursýki 
 c) Einfaldri/sértækri fælni 
 d) Hræðslufælni 
 e) Ofsóknargeðklofa 

14. Fylgjendur atferlisstefnu rannsaka: 
 a) Dulvitaða togstreitu 
 b) Það sem manninum er ekki sýnilegt  
 c) Það sem er sjáanlegt og mælanlegt 
 d) Áhrif umhverfis á dulvitaðar hvatir 
 e) Minni og minnisgeymslur 

15. Stöðug hræðsla við að verða sér til skammar þegar borðað er á opinberum stöðum er merki um: 
 a) Lystarstol 
 b) Matarfælni 
 c) Félagsfælni 
 d) Víðáttufælni 
 e) Ekkert ofangreint er rétt 

16. Siggi hefur síðustu vikur haft þá hugmynd í kollinum að tiltekin rás útvarpsins útvarpi 
hugsunum hans. Þetta er dæmi um: 

 a) Jákvæð einkenni geðklofa 
 b) Neikvæð einkenni geðklofa 
 c) Mikilmennskuranghugmyndir 
 d) Ofsóknarranghugmyndir 
 e) A og d er rétt 

17. Tölur um algengi lystarstols hjá stúlkum á aldrinum 12-18 ára benda til þess að tíðni  þess sé 
um: 

 a) 1-2% 
 b) 3-4% 
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 c) 5-6% 
 d) 10% 
 e) 12% 

18. Lotugræðgi:  
 a) Einkennist af mikilli þörf fyrir að borða óhóflega, á skömmum tíma 
 b) Einkennist af mjög tíðum hugsunum um líkamsþyngd 
 c) Getur fylgt kalíumskortur sem getur haft slæm áhrif á starfsemi hjartans 
 d) Allt ofangreint á við um lotugræðgi 
 e) A og b eru rétt 

19. Hvert af eftirfarandi er rangt um barnagirnd: 
 a) Algengara er að karlmenn þjáist af barnagirnd 
 b) Miðað er við að þolandi sé innan við fermingu 
 c) Þolendur eru oftast drengir 
 d) Algengt er að gerandi hafi sjálfur verið misnotaður í æsku 
 e) Ekkert af ofangreindu er rangt 

20. Neikvæð styrking felur í sér: 
 a) Að hegðun verður tíðari 
 b) Að það dregur úr hegðun 
 c) Að jákvætt áreiti er fjarlægt 
 d) Slokknun 
 e) B og c eru rétt 

21. Það svæði í heila, sem talið er að hafi mest með minnisfestingu að gera, nefnist: 
 a) Dreki 
 b) Ennisblað 
 c) Heilaköngull 
 d) Litli heili 
 e) Stúka 

22. Felmtursröskun einkennist ekki af: 
 a) Endurteknum kvíðaköstum 
 b) Stuttum tímabilum þar sem skelfing grípur viðkomandi skyndilega   
 c) Að viðkomandi finnur alltaf á sér, oft með nokkurra daga fyrirvara að kast sé að nálgast   
 d) Að viðkomandi forðast aðstæður sem hann telur líklegt að ýti undir kvíðaköst  
 e) Því að ferli í heilanum sem gerð eru til þess að bregðast við hættu starfi óeðlilega   

23. Hvert af eftirtöldu er rangt um tvískautaröskun: 
 a) Einkennist af sveiflum milli geðhæðar og þunglyndis 
 b) Karlmenn eru þrefalt líklegri til að veikjast af sjúkdómnum 
 c) Lithium hefur gefist vel við meðferð á röskuninni 
 d) Einkennist af sveiflum milli áráttu og þráhyggju 
 e) Bæði b og d eru röng 

24. Þrjú stig minnis eru: 
 a) Skrásetning, umritun, endurheimt 
 b) Skrásetning, geymsla, endurheimt 
 c) Skrásetning, geymsla, endurkóðun 
 d) Umritun, geymsla, endurkóðun 
 e) Umritun, geymsla, endurheimt 

25. Höfuðlagsfræðin: 
 a) Var tilraun til að tengja saman svonefnda hæfileikasálfræði og líffærafræðina 
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 b) Gerði ráð fyrir að hægt væri að ráða í persónuleika fólks af höfuðlaginu 
 c) Var sett fram af þeim félögum Gall og Spurzheim 
 d) Allt ofangreint er rétt 
 e) A og b er rétt 

Satt og ósatt 10% 

  Satt Ósatt 

1. Helmholtz mældi fyrstur hraða taugaboða   

2. Lotugræðgi er mun algengari sjúkdómur en lystarstol   

3. Tvískautaröskun er almennt algengari en þunglyndi   

4. Áfallastreituröskun getur komið fram í kjölfar náttúruhamfara   

5. Kerfisbundin ónæming hefur gefist hvað best í meðferð á þunglyndi   

6. Galton var frumkvöðull minnisrannsókna   

7. Jákvæð einkenni geðklofa tengjast betri viðbrögðum við meðferð   

8. Í klassískri skilyrðingu verður slokknun þegar sístyrking er sett í gang   

9. Brottnámsskilyrðing eykur tíðni hegðunar   

10. Klæðskiptingar eru karlmenn sem hafa kynferðislega nautn af því að klæða 
sig í kvenföt og haga sér sem konur 

  

Skilgreiningar 30% 
Skilgreinið rækilega þrjú og aðeins þrjú af eftirfarandi fjórum hugtökum og takið dæmi 
eftir því sem við á: 

Almenn kvíðaröskun 

Ofsóknargeðklofi 

Neikvæð styrking 

Lystarstol 

Ritgerð 20% 
Veljið og skrifið ítarlega um annað af eftirfarandi ritgerðarefnum. Skipuleggið svarið! 

1) Gerið grein fyrir helstu einkennum þunglyndis, mögulegum orsökum og þeim 
meðferðarúrræðum sem gefist hafa vel í baráttunni við þunglyndi. 

2) Gerið grein fyrir klassískri skilyrðingu og kerfisbundinni ónæmingu og tengslunum milli 
þessara hugtaka. 

Spænska, 6. bekkur, máladeild 
Comprensión de lectura. 
I. 7% Destino: la cárcel. 

Lee las siguientes frases y marca verdadero (v) o falso (f). 
 Clara tenía miedo del hombre que entró a su apartamento, pero no pidió ayuda porque 

quería conocer a ese hombre. 
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 Clara era una chica que no tenía mucha experiencia sobre los problemas reales. 
 Después de mucho tiempo Clara cambió, ya no era una chica insegura y tímida como antes, 

el tiempo la transformó. 
 Marcos estaba bien en la cárcel, sólo quería salir de allí para probar que no era culpable. 
 La enfermedad de Marcos le ayudó a escaparse de la cárcel. Él quería probar que no era 

culpable ya que el inspector lo traicionó. 
 La policía comprobó que Marcos decía la verdad sobre el inspector que robo la droga. 
 El destino de Marcos fue estar siempre, para toda la vida en la cárcel. 

Gramática 
I. 4% Rellena con las siguientes preposiciones. 

Setjið réttar forsetningar í eyðurnar. 
 

para a de en 
desde por hasta con 

1. Yo trabajo mucho _________________________ comprar una casa en España. 

2. _________________________ este dinero no llego al final de mes. 

3. Colón descubrió América _________________________ 1492. 

4. Voy a pasar _________________________ tu casa porque me queda de paso. 

5. Vivimos en esta ciudad _________________________ 1990. 

6. El kilo de naranjas está _________________________ dos euros. 

7. Manolo esperará a Susana _________________________ las ocho de la noche. 

8. ¡Nosotros ya queremos salir _________________________ vacaciones! 

II. 4% Rellena con la forma correcta de los siguientes verbos en pretérito 
pluscuamperfecto. 
Setjið eftirfarandi sagnir í þáliðna tíð (þlt.). 

Ejemplo:  Yo ya (trabajar) había trabajado mucho en la oficina. 
1. Raquel y Laura ya (ir) _________________________ al banco cuando él llamó. 

2. Nosotros todavía no (ver) _________________________ la película de Almodóvar. 

3. Mi madre no (poner) _________________________ los regalos en el sofá. 

4. Vosotros ya (cenar) _________________________ en el restaurante Palmera.  

III. 2% Indefinido o imperfecto. Marca la opción correcta. 
Merkið við rétta lausn. 

Ejemplo: Ayer no salíamos / salimos de casa. 
1. Cuando yo tenía 18 años, tenía / tuve un accidente de auto. 

2. El domingo conocíamos / conocimos a una chica colombiana. 

3. Eran las cuatro de la mañana, cuando los turistas abrieron / abrían la puerta del hotel. 
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4. En invierno alguna veces íbamos / fuimos a esquiar. 

IV. 6% Escribe los verbos en indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto.  
Setjið eftirfarandi sagnir í þátíð (þt.) og þáliðna tíð (þlt.) eftir því sem við á. 
Laura (estudiar) ________ cuando Soledad (entrar) _______________ en la habitación.  
Soledad le (preguntar) ___________ a Laura si (querer) _______________ ir al cine con 
ella. Laura le (decir) ________ que sí porque ya (hacer) ________ 
los deberes. Las dos (salir) _________ de la casa para ir al cine. Ellas (ver) _______ una  
película muy cómica y (gustar) _______________ mucho. Luego, volvieron a casa. Cuando llegaron  

a su casa, (ser) _______________ la una de la mañana. Soledad (acostarse) _______________ y Laura 

(ponerse) _______________ a estudiar otra vez. 

V. 6% Cambia las siguientes frases al estilo indirecto. 
Breytið í óbeina ræðu. 

1. Alejandra: “Estoy un poco enferma y no voy a ir a mi trabajo.” 

2. Luis: “¿Has comprado los billetes para el teatro?” 

3. Felipe: “Ayer estuvimos en la piscina con nuestras amigas.” 

 Olga: “¿Qué vas a hacer en tus próximas vacaciones?” 

VI. 3% Cambia las siguientes frases en futuro. 
Breytið sögnum í eftirfarandi setningum í framtíð. 

1. Vosotros empezáis muy pronto la escuela. 

2. Tú quieres viajar mucho por España. 

3. Nosotros tenemos ocho horas de clases. 

4. Los invitados vienen por la tarde. 

5. Hoy la chica se pone un vestido nuevo. 

6. Hace calor y muy buen tiempo. 

VII. 4% Escribe los verbos en presente del subjuntivo. 
Setjið sagnirnar í viðtengingarhátt í nútíð. 

1. Yo quiero que vosotros (leer) _________________ el periódico de la tarde. 

2. La profesora espera que los estudiantes (tocar)_______________ el piano. 

3. Tus padres quieren que tú (buscar) ____________ el libro en la biblioteca. 

4. El cliente espera que nosotros (pagar) ______________ la cuenta. 

5. Yo deseo que ustedes (seguir) ______________ estudiando en este colegio. 

6. Me alegra que vosotros (levantarse) _____________ temprano para estudiar. 

7. Cuando nosotros (llegar) _____________________ a casa, nos bañaremos.  
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8. Nosotros dudamos que (hacer) ______________ buen tiempo esta semana. 

VIII.7% Escribe los siguientes verbos en subjuntivo o indicativo. 
Setjið eftirfarandi sagnir í viðtengingarhátt eða framsöguhátt. 

1. Tú dudas que nosotros (hacer) ______________ un viaje por todo el mundo. 

2. ¿No creéis que el novio de Rita (trabajar) ___________ mucho esta semana? 

3. Puede que Carolina (querer) _________________________ estudiar lenguas. 

4. A lo mejor los chicos (acostarse) _________________ a las once esta noche. 

5. Yo creo que tú (tener) ______________________ clases la próxima semana. 

6. Siento mucho que tú no (poder) ______________________ salir el sábado. 

7. A nosotros nos gusta que (venir) ________________ mucha gente a la fiesta. 

 
IX. 1% Contesta a la siguiente pregunta usando pronombres objeto directo e indirecto. 

Svarið spurningunni og notið andlagsfornöfn. 
1. ¿Le regalaste unas flores a tu madre? 

Comprensión de lectura. 
I. 8% Lesið textann og svarið síðan og segið hvort eftirfarandi setningar eru réttar eða 

rangar og útskýrið á íslensku hvers vegna.  
 

El primer "tangódromo" en Buenos Aires 

Si piensa visitar Buenos Aires y además le gusta el tango, entonces tiene suerte. La ciudad 
inauguró hace poco su primer “tangódromo”. El tangódromo está situado en pleno casco antiguo 
y tiene capacidad para 400 personas. El espacio era un antiguo mercado en la ciudad. Está 
localizado en la entrada del barrio de San Telmo, un barrio turístico de la capital de Argentina. 

Este lugar está decorado y ambientado en el Buenos Aires de 1900. Cada domingo habrá música 
en vivo con orquestas y cantantes de tango. Y, por supuesto, habrá también grabaciones de 
música selecta de los mejores intérpretes de la denominada música porteña. 

El tangódromo ha tenido una gran aceptación como atractivo turístico. Uno de los aspectos más 
notables es el gran interés demostrado por la gente joven. Tanto la gente joven como la mayor 
está mostrando el gusto por el tango. Ya se han formado muchas parejas que van a bailar 
regularmente. Allí demuestran sus habilidades y disfrutan del baile que más les gusta. 

Si la persona no sabe bailar y tiene interés, puede tomar clases. Ya están a disposición de todos, 
varios profesores que ensañan los pasos básicos. 

Durante la semana, el "tangódromo" es un centro cultural. Se presentan obras de arte y se 
desarrollan numerosas actividades para los niños. Pero los domingos el tango es sagrado. Por eso, 
si le gusta bailar y le gusta el tanto, sólo necesita ir a ese lugar y tener muchas ganas de bailar. 
Fuente: http://www.parlo.com 

1. El tangódromo está abierto todos los días. 
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2. Este lugar es para que sólo (únicamente) los turistas que visitan Buenos Aires, puedan 
aprender y practicar el tango. 

3. Se tiene que pagar a los profesores para aprender y practicar en el tangódromo. 

4. En el tangódromo se puede bailar, pero también hay otras actividades. 

Práctica comunicativa. 
I. 6% Lesið eftirfarandi setningar sem lýsa aðstæðum og skrifið í samræmi við þær, 

setningar bæði í jákvæðum og neikvæðum boðhætti. 

Ejemplo: “Tengo insomnio.”  Acuéstate temprano y no bebas café. 

1. “Estoy hecho polvo.” 

2. “No tenemos nada de dinero.”- 

3. “He tenido un día fatal, el trabajo, la escuela, en fin, ya no puedo más.” 

4. “Quiero viajar a Costa Rica.” 

II. 6% Hvað myndir þú segja við eftirfarandi aðstæður? Notið viðtengingarhátt í 
setningunum með tjáningu sem merkir ósk, líkindi eða afskiptaleysi. 
Ejemplo: -“Mañana es el examen de matemáticas y estoy como un flan.” 

  - No te preocupes, espero que te salga bien. 
1. “Mañana es el cumpleaños de mi mejor amiga y no tengo dinero.” 

2. “Hoy es viernes y no sé qué hacer.” 

3. “¡Qué raro! Hay luz en la casa de los padres de Joaquín pero ellos no están, se fueron a la 
playa.” 

Composición. 
Lee el siguiente texto  
¿Cómo será su vida dentro de 10 años? 

Fernando Méndez. “Bueno, supongo que viviré en la misma ciudad, pero en otra casa más grande, 
pues puede que tenga hijos. Seguramente tendré otro trabajo, al menos eso espero. Y no sé, pero en 
general, no creo que tenga una vida muy diferente a la actual.” 

Mónica Ferreira: “Como terminaré mis estudios muy pronto, en un año, mi vida será bastante 
distinta: estará más organizada, saldré menos y lo más probable es que sea un poco más aburrida. Me 
imagino que estaré trabajando...¡Ah! y a lo mejor utilizo el español en mi trabajo.”  

I. 4% Responde a las siguientes preguntas en islandés: 
1. ¿Fernando Méndez cambiará mucho su vida en los próximos años? 

2. ¿Mónica tendrá vivirá una vida igual después de terminar sus estudios? 
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II. 10% Escribe en español ¿cómo será tu vida dentro de 10 años? 
Í svarinu verða að koma fyrir sagnir sem eru annars vegar í framtíð og hins vegar í 
viðtengingarhætti. 

II. 7% Relaciona los elemento de las columnas A y B. 
Tengið saman viðeigandi setningar í dálkum A og B. 
Ejemplo: 8-g 

A B 
Echa un vistazo a la revista ¿Hay algo 
interesante? 
No creo que Luisa llegue a tiempo. ¡Es tardísimo! 

¡Oye! ¡Me han dicho un cotilleo! 

¡Dónde pongo las maletas! 

Si no cambia el tiempo, no podremos salir. 

¡Vamos! ¡Díselo ahora! 

Aquí en este bar estamos como sardinas en lata. 
Mejor vamos a otro. 

Juan no quiere estudiar, va de mal en peor. 

Me molesta que los chicos lleguen siempre tarde. 

Pues la verdad es que no lo sé. Aquí en esta 
habitación ya no cabe ni un alfiler. 
Sí, hombre. La verdad es que llueve a mares. 

No, no puedo. Es que me da corte. 

Parece que van a dar una película muy buena esta 
noche. 

Como quieras. Si tú prefieres podemos irnos . 

Me da lo mismo. Como quieras. 

Ya lo sé y está como si nada. 

¡Venga! ¡ No te pongas así! 

¿Sí? ¡Venga! ¡Cuéntamelo!  

Spænska, 6. bekkur, val 
Gramática. 
I. 4% Breytið eftirfarandi karlkynsorðum í kvenkynsorð. 

Señor  Blanco  Unos  Inteligente  
Actor  Rubio Portugués  Marido  

II. 3% Skrifið eftirfarandi orð í fleirtölu. 
Blusa  Reloj  Bolígrafo  
Lápiz  Estudiante  Inglés  

III. 2.5% Skrifið á spænsku eftirfarandi eignarfornöfn. 

1. (Ykkar) _______________ profesor es de Málaga. 

2. El niño tiene (hans) _______________ libros en el bolso. 

3. (Þeirra) _______________ hermano vive en Sevilla. 

4. (Þitt) _________________________ casa es moderna. 

5. Esa chica es (mín) _________________________ amiga. 

IV. 6% Veljið rétta sögn og setjið hana í nútíð í eyðurnar. Ath. Það þarf ekki að breyta hay. 
Sagnorðin er hægt að nota oftar en einu sinni. 

hay llevar ser estar tener 
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1. Marie y yo _______________ de Canadá. Nosotros _______________ aquí en Málaga porque 
queremos estudiar español. Vivimos en un apartamento. El apartamento _______________ cuatro 
habitaciones. 

2. Tú _______________ unas gafas de sol. 

3. En el centro de la ciudad _______________ un bar español. 

4. El libro _______________ en el sofá. 

V. 2% Ljúkið við að búa til eftirfarandi spurningar: 
1. ¿_______________ habitantes tiene Reykjavík? 

2. ¿_______________ hora comes? 

3. ¿_______________ es famosa Málaga? 

4. ¿_______________ está Valencia? 

VI. 4% Skrifið með bókstöfum hvað klukkan er: 

1. 12:40 ____________________________________________________________________ 

2. 8:15 _____________________________________________________________________ 

3. 5:30 _____________________________________________________________________ 

4. 6:45 _____________________________________________________________________ 

VII.5% Setjið sagnirnar, sem eru í sviganum, í nútíð. 

Ver (ellos)  Dormir (ellas)  

Leer (tú)  Abrir (tú)  

Volver (ella)  Ir (vosotros)  

Beber (tú)  Pasear (tú)  

Almorzar (yo) Escribir (vosotros)  

VIII.10% Beygið eftirfarandi sagnir í nútíð og setjið þær í eyðurnar. 
1. Vosotros (tener)_______________ muchos amigos en la escuela. 

2. Nosotros no (salir) _______________ los viernes por la noche. 

3. Ella (querer) _______________ a Pétur. 

4. Los niños (desayunar) _______________ un yogurt con frutas. 

5. El bombero (empezar) _______________ a trabajar a las 8:00 hrs. 

6. Yo (ir) _________________________ a España en julio. 

7. A nosotros (doler) _________________________ el estómago. 
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8. Yo (hacer)_________________________ la tarea de español por la tarde.. 

9. Ustedes (vestirse) _________________________ muy rápido para ir a la escuela. 

10. Esos señores (llamarse) _________________________ Víctor y Manuel. 

IX. 4% Skrifið tölurnar með bókstöfum. 
1. 32.400 ___________________________________________________________________ 

2. 190.515 __________________________________________________________________ 

3. 5.100.012 ________________________________________________________________ 

4. 22.310 ___________________________________________________________________ 

X. 5% Beygið eftirfarandi sagnir í þátíð (pretérito indefinido). 
1. Lucía y Penélope (estar) _________________________ ayer en la escuela. 

2. Tú (escribir) _________________________ unas tarjetas postales. 

3. Anoche él (querer) _________________________ comer tacos. 

4. Ella (hacer) _________________________ deporte en el club. 

5. Nosotros no (desayunar) _________________________ mucho. 

6. ¿(Ir-vosotros) _________________________ al cine el sábado? 

7. Ellos (ver) _________________________ la película en la tele. 

8. Yo (hablar) _________________________ con mi profesor de matemáticas. 

9. Mi padre (tener) _________________________ mucho trabajo en la oficina. 

10. La señorita (comprar) _________________________ unos zapatos. 

Lesskilningur 
1. 8% Lesið textann og svarið síðan og segið hvort eftirfarandi setningar séu réttar eða 

rangar og útskýrið á íslensku hvers vegna svo er. 
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“En España la vida empieza todos los días muy tarde, los españoles casi no desayunan, 
comen mucho y muy tarde, las tiendas cierran a las 12:00 hrs. y los españoles toman una 
siesta. 

Los españoles son gente abierta y sincera, les gusta hablar con sus amigos; les encanta 
comer y cenar fuera de casa, y también los bares y a las cafeterías. Adoran a su país, sus 
playas y su cultura. ¿Y por qué son así? Porque algunas personas dicen que el clima hace el 
carácter de la gente. España es un país marcadamente mediterráneo, un país con muchos 
días de sol al año. Y el sol les hace ser más tranquilos, más divertidos, más abiertos, más 
sociables, y también a veces más perezosos (latir) 

Pero los españoles son los europeos que pasan más tiempo delante del televisor. Hay 
muchos teleadictos en España y estos teleadictos son principalmente los niños. Los 
programas favoritos de los españoles adultos (la gente mayor) son el fútbol, las telenovelas 
y los reality shows. El 70% de los españoles menores de 29 años vive en casa, con sus 
padres. Increíble, ¿no ? La explicación es que cuando terminan sus estudios, tienen un 
problema porque es difícil encontrar un trabajo y por eso no pueden comprar o alquilar un 
apartamento donde vivir, algunos prefieren vivir en la casa de sus padres porque “es el 
mejor hotel del mundo ” y a los padres les encanta tener a sus hijos en casa.” 

1. Los españoles desayunan mucho y comen muy temprano. 

2. A los españoles no les gusta ver la televisión. 

3. El sol es importante en el carácter de los españoles. 

4. Los programas favoritos en la televisión de todos los europeos son el fútbol, las telenovelas y 
los reality shows. 

5. El 70% de los jóvenes españoles menores de 29 años quieren vivir siempre con sus padres. 

II. 2% Svarið á spænsku eftirfarandi spurningu: 
1. ¿Los islandeses y los españoles son iguales? ¿Cómo son los islandeses? 

III. 1.5% Lýsið á spænsku: ¿Cómo es Reykjavík? 

 
Málnotkun 
I. 12% Fyllið í ramann og setjið inn viðeigandi persónuupplýsingar með heilum setningum. 

Nombre: Yo me llamo... 

Nacionalidad: 

Edad: 

Profesión 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico:  

Lenguas: 
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Descripción física: 

Carácter: 

Estados civil: 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? (2%) 

II. 3% Skrifið orðin, sem eru í sviganum, á spænsku. 
1. Mónica es la (móðursystir) _________________________ de Pepe. 

2. Sonia es la (dóttir) _________________________ de Claudia. 

3. Laura y Marina son las (systur) _________________________ de Jesús. 

4. Estos son los (börn) _________________________ de Margarita. 
5. Margarita es la (amma) _________________________ de Susana. 

6. Mi (kærasti) _________________________ es español. 

III. 2.5% Tengið saman viðeigandi setningar í dálkum A og B. 
Svarið með því að nota tölustafi og bókstafi. Til dæmis: 6-b 

A B 
¿Puedo ver ese reloj negro? A mí también. 

A mí no me gusta la ópera. Sara María. 

A mí me gusta cocinar. No, es que no tengo tiempo. 

¿Te doy un masaje? A mí tampoco. 

Tengo tos y dolor de cabeza. Sí, claro ¿Éste? 

Yo me llamo Tomás ¿Y tú? ¿Y por qué no te vas a la cama? 

IV. 2.5% Horfið á myndina og merkið síðan við hvort eftirfarandi setningar eru réttar eða 
rangar. 

 
1. En la habitación de Antón la ventana está a la derecha de la puerta.. 

2. Hay dos sillas en la habitación de Antón y en la habitación de Martín. 

3. En la habitación de Martín, la silla está detrás de la cama. 
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4. En la habitación de Antón, el bolso está delante de la cama. 

5. No hay un jersey en la cama de Martín. 

V. 5% Strikið undir rétta lausn. 
1. Barcelona está cerca a/de/la Francia. 

2. Después del/de el/ de teatro vamos a casa. 

3. ¿Cómo/qué/porque se dice „hús” en español? 

4. Los/el/a domingo escuchamos música. 

5. Hoy yo soy/estoy/me duele enfermo. 

6. A él le/les/se duele las muelas. 

7. A ella le encantan/gusta/gustan comer naranjas. 

8. A veces/hoy/ayer voy al trabajo los sábados por la mañana. 

9. Cancún está/es/tiene una playa muy bonita y muchos lugares interesantes. 

10. Mi padre es no/muy/mucho inteligente. 

VII.5% Skrifið í hvern dálk fimm orð á spænsku með íslenskri þýðingu. 

Frístundir Líðan Svefnherbergi Matur 
    
    
    
    
    

Composición. 
I. 12% Semjið ritgerð á spænsku út frá myndinni. 

Nauðsynlegt er að nota sem mest af því námsefni sem farið hefur verið yfir (nafn, útlit, 
persónueinkenni, heimilisfang, þjóðerni, fjölskylda, daglegar athafnir, lýsing á aðstæðum 
o.s.frv.). 
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Stjórnmálafræði, 6. bekkur, val 

1. [20%] Krossar 
A.  Sá af gömlu „fjórflokkunum“ sem verið hefur styst í ríkisstjórn var:  

 Alþýðubandalagið. 
 Alþýðuflokkurinn. 
 Framsóknarflokkurinn. 
 Sjálfstæðisflokkurinn. 

B.  Hugmyndin um algild réttindi hvers einstaklings á sér rætur víða í tíma og rúmi en þróaðist 
einkum:  

 á fyrri hluta 20. aldar. 
 á síðustu öldum fornaldar. 
 í Englandi á 13. öld. 
 í Evrópu á 17. og 18. öld. 

C.  Eitt dæmi um úrvalsflokk í íslenskum stjórnmálum gæti verið: 
 Einingarsamtök kommúnista (marx-lenínistarnir). 
 Framsóknarflokkurinn. 
 Frjálslyndi flokkurinn. 
 Heimastjórnarflokkurinn. 

D.  Ein helstu rökin með meirihlutakosningakerfi, samanborið við hlutfallskosningakerfi, eru að: 
 kosningar taka að jafnaði skemmri tíma. 
 minni hætta er á hagsmunaárekstrum. 
 sanngirni er meiri gagnvart minni flokkum. 
 þörfin fyrir málamiðlanir er minni. 

E.  Styrjöldin stóð fram á miðjan áttunda áratug síðustu aldar og kostaði um 60 000 
Bandaríkjamenn lífið en 50 sinnum fleiri innfædda. Hér er átt við: 

 átökin í Bosníu. 
 átökin í Sómalíu. 
 Kalda stríðið. 
 Kóreustríðið. 
 Víetnamstríðið.  

F.  Á Alþingi í dag eru konur því sem næst: 
 10. 
 15. 
 20. 
 25. 

G.  Síðastar til að koma fram af kenningum stjórnmálafræðinnar um lýðræði og vald voru:  
 átakakenningar. 
 kenningar um kjarnræði. 
 kenningar um margræði. 
 þátttökukenningar. 

H.  Upphafsmaður átakakenninga í stjórnmálafræði var: 
 Charles L. Montesquieu. 
 Karl Marx. 
 Max Weber. 
 Vilfredo Pareto. 
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I.  Eitt af neðantöldu er ekki dæmi um uppsprettu stjórnmálavalds: 
 ákvarðanir. 
 ofbeldi. 
 persónutöfrar. 
 viðurkenning. 

J.  Einn af fræðimönnunum sem tilheyrir þeim sem aðhyllast kjarnræðishyggjuna rannsakaði 
 sérstaklega bandaríska valdakerfið á 6. áratugnum. Hann komst að því að við völd væri 
 samstæður hópur með keimlíkan bakgrunn. Þetta var: 

 Robert Dahl. 
 Robert Michells. 
 Wright Mills. 
 Max Weber. 

2. [30%] Skilgreiningar 
Skrifið um 5 atriði af 6. Vinsamlega skrifið hugtakið/heitið í upphafi hvers svars. 
hliðverðir 
margræðishyggja 
August Comte 
þingsályktunartillögur 
kjarnaflokkar 
Allsherjarþing SÞ 

3. [20%] Stutt ritgerð. Fjallið stuttlega um annað af eftirfarandi efnum: 
Tengsl stjórnmálafræðinnar við aðrar fræðigreinar. 
EÐA 
Upphaf, stefna og áhrif Framsóknarflokksins. 

4. [30%] Ritgerð. Fjallið ítarlega um annað af eftirfarandi efnum: 
Fjallið um frjálshyggjuna; upphaf hennar og hugmyndafræðilegan bakgrunn og takið dæmi um 
hvernig hún hefur birst á 20. öld, innanlands og utan. 
EÐA 
Helstu breytingar á skipulagi Alþingis 1845 – 1991. 

Aukaspurningar (til hækkunar eingöngu) 
1. Hver er formaður allsherjarnefndar Alþingis? 
2. Hvað er Árvakur? 
3. Hver er umboðsmaður Alþingis? 
4. Hvað er UNICEF? 
5. Hver er framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar? 

Stjórnun, 6. bekkur, viðskiptadeild 
Svarið öllum spurningum á prófblaðið. Lesið spurningarnar vel áður en þið svarið þeim.  

1. Krossar (50%) Svarið á meðfylgjandi svarblað – hver kross gildir 2 stig. Aðeins 
einn valkostur er réttur. Ef merkt er við tvo telst svarið rangt. Rangur kross 
gefur –0,5 stig. 

1. Hver eftirtalinna fullyrðinga á við um hugtakið Innbyggð verðlaun (Intrinsic reward)? 



 

  215 

 Innbyggð verðlaun fela í sér ánægju starfsmanns við að sinna starfi sínu  
 Innbyggð verðlaun fela í sér mánaðarlega tilnefningu á starfsmanni mánaðarins 
 Innbyggð verðlaun fela í sér þætti eins og hrós frá yfirmanni eða stöðuhækkun 
 Innbyggð verðlaun er gleði starfsmanns þegar hann fær launahækkun 

2. Starfsmenn hafa áhuga á starfi sínu, vilja sinna því vel og axla ábyrgð. Framangreind 
fullyrðing á við um: 

 Kenningu X 
 Kenningu Y 
 Manngildisviðhorf Taylor´s (Humanistic perspective) 
 Manngildisviðhorf Peters Drucker´s (Humanistic perspective) 

3. Hver eftirtalinna fullyrðinga á við um væntingakenninguna (Expectancy theory)? 
 Væntingar byggjast á markmiðasetningu 
 Væntingar byggjast á samspili framlags, frammistöðu og útkomu 
 Væntingar starfsmanna til starfsframa eru byggðar á starfsmati  
 Væntingar starfsmanna byggjast á samvinnu starfsfélaga og samvinnu á milli deilda 

(Coordination)  

4. Talað er um fjórar tegundir styrkingar (Reinforcement). Neikvæð styrking felur í sér að: 
 Að verðlauna jákvæða hegðun 
 Að sýna engin viðbrögð við óæskilegri hegðun 
 Að sýna neikvæð viðbrögð við óæskilegri hegðun  
 Að hætta að verðlauna þar sem æskileg hegðun er ekki fyrir hendi 

5. Hver eftirtalinna fullyrðinga er rétt? 
 Starfsmannastjórnun var áður fyrr ofarlega í stjórnskipulaginu en er í dag á lægri 

þrepum stjórnskipulagsins  
 Lög um starfsmannamál stuðla að auknu jafnrétti meðal starfsmanna og umsækjenda 

(Equal employment opportunity) 
 Mismunun (Discrimination) á sér stað þegar galli kemur fram við frammistöðumat 
 Starfsmannastjórnun hentar konum betur en körlum þar sem konur hafa frekar 

mannlegt innsæi laga 

6. Hver eru þrjú meginmarkmið með starfsmannastjórnun? 
 Markmiðasetning, áætlanagerð og eftirfylgni 
 Þjálfa starfsfólkið, hanna launakerfi og hafa eftirfylgni 
 Laða að rétta starfsfólkið, þróa og þjálfa starfsfólkið og viðhalda góðu starfsfólki 
 Áætlanagerð, hanna launa- og umbunarkerfi og útbúa ráðningasamninga 

7. Hver eftirtalinna fullyrðinga á við um Jákvæða mismunun (Affirmative action)? 
 Aðgerðir sem hvetja vinnuveitendur til að tryggja jafnan rétt minnihlutahópa 
 Aðgerðir sem leiða til betri starfsanda eins og t.d. að skipuleggja leikhúsferð eða 

óvissuferð  
 Aðgerðir sem leiða til aukinna launa og hlunninda meðal starfsfólks 
 Aðgerðir sem hvetja vinnuveitendur til að efla og styrkja umhverfismál 

8. Hver eftirtalinna atriða hefur ekki áhrif á uppbyggingu stjórnskipulags? 
 Heildarmarkmið (Strategic goals) 
 Stjórnskipulag samkeppnisaðila (Competitor´s structure) 
 Umhverfi (Environment) 
 Samskipti milli deilda (Departmental interdependence) 

9. Bílaframleiðendur í Svíþjóð hafa tekið ákvörðun um að byggja nýja verksmiðju í Kína. Þetta er 
dæmi um: 
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 Óskipulagða ákvörðun (Nonprogrammed decision) 
 Skipulagða ákvörðun (Programmed decision) 
 Óvænta ákvörðun (Unexpected decision) 
 Gildislæga ákvörðun (Normative decision) 

10. Hvað felur í sér hlutverk (Mission) skipulagsheildar? 
 Skilgreining á þeim árangri sem skipulagsheildin vill ná eftir tiltekinn tíma 
 Skilgreining á aðgerðum skipulagsheildarinnar til að ná tilsettum markmiðum  
 Skilgreining á þeirri sýn sem skipulagsheildin hefur til framtíðar 
 Skilgreining á tilgangi skipulagsheildar og þeirri undirstöðu sem starfsemin hvílir á  

11. Hvað er átt við með forgangsröðun markmiða (Hierarchy of goals)? 
 Markmið skipulagsheildar eiga að vera samverkandi stuðningur (Means-ends-chain) 
 Undirmarkmið eiga að styðja yfir/æðri markmið 
 Deildamarkmið (Tactical goals) eiga að styðja stefnumarkmið (Strategic goals) 
 Allt hér að ofan er rétt 

12. Sigrún verslunarstjóri þarf að segja upp afgreiðslustúlku vegna ófullnægjandi frammistöðu. 
Sigrún veit að það er ákveðið ferli sem farið er í gegnum við uppsagnir og því notast hún við: 

 Einnotaáætlun (Single use plan) 
 Sínotaáætlun (Standing plan) 
 Óskipulagða áætlun (Nonprogrammed plan) 
 Samkeppnisáætlun (Competitive plan) 

13. Snæja pæja er í heilsuátaki. Hún er staðráðin í að missa fjögur kg á einum mánuði og komast 
úr 62 kg í 58 kg þann 10. júní 2004. Snæja pæja hefur sett fram: 

 Aðgerðaáætlun (Actian plan) 
 Hlutverkayfirlýsingu (Mission statement) 
 Markmið (Goal) 
 Verkáætlun (Operational plan) 

14. Hvað nefnist vara eða starfseining sem hefur litla markaðshlutdeild í ört vaxandi grein 
samkvæmt BCG líkaninu? 

 Hundur (Dog) 
 Stjarna (Star) 
 Spurningarmerki (Question mark) 
 Mjólkurkýr (Cash cow) 

15. Með hvaða hætti geta fyrirtæki náð frumkvæði samkvæmt Porter? 
 Verðleiðandi (Cost leadership) 
 Aðgreiningu (Differentiation) 
 Einbeitingu (Focus) 
 Allt hér að ofan er rétt 

16. Skipuritið (Organization chart): 
 Sýnir lóðrétt skipulag skipulagsheildar (Characteristics of organization vertical 

structure) 
 Er myndræn framsetning á skipulagi skipulagsheildarinnar (Visual representation) 
 Sýnir boðleiðir innan skipulagsheildarinnar (Formal reporting relationship) 
 Allt hér að ofan er rétt 

17. Hvað einkennir vald? 
 Vald kemur frá einstaklingum, ekki skipulagsheildinni 
 Vald er viðurkennt af undirmönnum 
 Einstaklingar eru fæddir með vald (valdið er lárétt í skipulagsheildinni) 
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 Allt hér að ofan er rétt 

18. Hvert eftirtalinna atriða vísar til fjölda starfsmanna undir hverjum yfirmanni? 
 Valdsvið stjórnenda (Line authority) 
 Valdsvið starfsmanna (Staff authority) 
 Boðleiðir (Chain of command) 
 Stjórnspönn (Span of management) 

19 Mikki Mús vinnur í einni af sjö vöruþróunardeildum Andabæjarbíla hf. Þetta gefur til kynna að 
fyrirtækið sem hann vinnur hjá sé með: 

 Hlutverkanálgun (Functional structure) 
 Deildanálgun (Divisional structure) 
 Mikla miðstýringu (High degree of centralisation) 
 Blandaða nálgun (Matrix structure) 

20. Hvert eftirtalinna atriða gefur til kynna mismun á núverandi frammistöðu og þeirri 
frammistöðu sem vænst er? 

 Tækifæri í umhverfinu (Environmental opportunity) 
 Frammistöðugap (Performance gap) 
 Breyting á vinnuferlum (Operational change) 
 Breyting á starfsemi (Transformational change) 

21. Hvað er aflsviðsgreining (Force field analysis)? 
 Að greina þau öfl sem laða að viðskiptavini til fyrirtækis 
 Að greina hvaða öfl eru fylgjandi og hvaða öfl eru á móti breytingum 
 Að greina þau öfl sem hafa áhrif á skipulag fyrirtækis 
 Að greina þá þætti sem hafa áhrif á breytingar innan fyrirtækis 

22. Vöruþróun (New product changes) krefst samhæfingar sem á sér stað með: 
 Láréttum tengslum (Horizontal linkage) 
 Upp-niður nálgun (Top down approach) 
 Niður-upp nálgun (Bottom up approach) 
 Lóðréttri nálgun (Vertical approach) 

23. Hvaða samsetning á stjórnunarstíl er best samkvæmt nýjustu rannsóknum? 
 Mikil umhyggja og mikið framkvæmdarviðhorf (high consideration and high initiating 

structure) 
 Mikil umhyggja og lítið framkvæmdarviðhorf 
 Lítil umhyggja og lítið framkvæmdarviðhorf 
 Enginn einn stjórnunarstíll er bestur 

24. Líkan sem lýsir sambandi milli leiðtogastíls (Leadership styles) og mismunandi aðstæðna 
myndi heyra undir: 

 Aðstöðunálgun (Contingency approaches) 
 Atferlisnálgun (Behavioral approach) 
 Fyrirtækjanálgun (Organizational approach) 
 Eiginleikanálgun (Trait approach) 

25. Lykilmunurinn á kenningum Fiedlers og kenningum Hersey og Blanchards er sá að: 
 Fiedler einblíndi á einkenni verkefna en H&B einblíndu á einstaklinginn 
 Fiedler skoðaði mismunandi aðstæður en H&B einblíndu á einstaklinginn 
 H&B einblíndu meira á einkenni verkefna heldur en Fiedler 
 Allt hér að ofan er rétt 
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2. Spurningar 30%. Veljið þrjár spurningar af fjórum. Svarið á prófblaðið og verið 
hnitmiðuð í svörum. 

a. Þegar breytingar eiga sér stað í fyrirtækjum getur komið upp sú staða að starfsmenn eru 
andsnúnir breytingunum (Resistance to change). Hverjar eru helstu ástæður fyrir þessu og 
hvernig má framkvæma breytingar þannig að andstaðan/viðnámið verði sem minnst 
(Implementation tactics)? 

b. Gerið grein fyrir eðlismun stjórnenda og leiðtoga (The nature of leadership versus 
management) og greinið frá helstu tegundum valds (Power) sem þar koma við sögu. 

c. Lýsið þrepum við ákvarðanatöku (Decision making steps) og hugsanlegum 
vandamálum/álitamálum við hvert þrep.  

d. Gerið grein fyrir þarfapýramída Maslows (Hierarchy of Needs) með tilliti til vinnustaðar. Berið 
hann saman við ERG kenningu Claytons Alderfers. 

3. Ritgerð 20%. Svarið á prófblaðið, setjið svarið upp á skipulegan hátt og verið 
hnitmiðuð. 

Hvað er stefnumótun? Fjallið ítarlega um stefnumótun í fyrirtækjum (Strategic management) og 
mikilvægi hennar. Útskýrið heildarstefnu (grand strategy), tilgang stefnumótunar (purpose of 
strategy) og áherslusvið (levels of strategy). Fjallið einnig um stefnumótunarferlið (Strategic 
management process). 

Stjörnufræði, 6. bekkur, val 

A. Krossaspurningar (30%). Hver spurning vegur 2 stig. Ekki er dregið frá 
fyrir röng svör. 
1. Svarthol: 

 eru lokastig stjarna með upphafsmassa 
undir 10 sólarmössum 

 geta eyðst 
 eru 1,4 til 3 sólarmassar 
 geisla ekki frá sér orku 

2. Hvítir dvergar: 
 gefa upplýsingar um aldur heimsins 
 myndast úr massamiklum stjörnum 
 eru undanfarar sprengistjarna af gerð II 
 eru oftast úr járni og kísil 

3. 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 

4. Tríton er einna helst þekktur fyrir: 
 mikinn fjölda loftsteinagíga 
 Þarsisbunguna 

 ísgos 
 þykkan lofthjúp úr nitri 

5. Lengd þess tíma sem stjarna er á meginröð 
fer einkum eftir: 

 massa 
 yfirborðshita 
 efnasamsetningu 
 ljósafli 

6. Vetrarbraut í flokki Sa hefur: 
 I hlutfallslega stóra miðju 
 II tiltölulega opna arma 
 III hægan eða engan snúning 

 I aðeins  
 II og III 
 II aðeins 
 I, II og III 

7. 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 
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 II og III 
 I aðeins 
 I og II 

8. Stjörnur breytast í rauða risa þegar: 
 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 

9. Lögmál Hubbles: 
 I er ein af röksemdum fyrir Miklahvelli 
 II tengir saman hraða vetrarbrauta og fjarlægð 
 III gildir um Sefíta 

 II og III 
 aðeins II 
 I og II 
 I, II og III 

10. Í ljóshvolfi Sólar: 
 I flyst orkan aðallega með iðustreymi 
 II er lofthjúpur sólar gegnsær 
 III er hitalágmark sólar 

 II og III 
 I og III 
 I aðeins 
 III aðeins 

11. Örbylgjukliðurinn er: 
 I ein af röksemdum fyrir Miklahvelli 
 II ástæða þess að næturhiminninn er svartur 
 III ljós úr fortíðinni 

 I aðeins 
 I og III 
 III aðeins 
 I og II 

12. 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 

13. 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 

14. Sefítar: 
 I eru notaðir til fjarlægðarákvarðana 
 II eru breytistjörnur 
 III fylgja reglu um samband meðalbirtu og  
  sveiflutíma 

 II og III 
 aðeins II 
 I og II 
 I, II og III 

15 Lóðrétti ásinn á HR línuriti sýnir: 
 hitastig 
 stærð 
 massa 
 birtu 
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B. Ritgerðaspurningar 
1. 10% Útskýrið með myndum og skýringartexta afstöðu milli Jarðar, Tungls og Sólar þegar 

almyrkvi verður á Tungli. Skýrið síðan frá hvaða stöðum á Jörðinni slíkur myrkvi 
geti hugsanlega sést og hvers vegna almyrkvar á Tungli gerist ekki einu sinni í 
hverjum tunglmánuði.  

2. 15% Í hverju er hin svonefnda þversögn Olbers fólgin og hvaða ályktanir má draga af 
henni um aldur heimsins?  

3. 15% Hver eru helstu rökin fyrir upphafi heimsins í heitu, þéttu ástandi? Hvað er 
heimurinn gamall?  

4. 15% Rekið í helstu atriðum hvernig sólstjörnur mynda orku þá sem þær geisla frá sér og 
tengið við uppruna frumefnanna. Ræðið í þessu sambandi bindiorku mismunandi 
frumeindakjarna og tengið orkuframleiðslu stjarna við myndun þeirra og þróun. 
Gerið grein fyrir hvenær á æviskeiði stjarna hin ýmsu frumefni myndast.  

5. 15% Lýsið í helstu atriðum hugmyndum stjarnfræðinga um myndun sólkerfisins. Meðal 
þess sem þarf að útskýra er hvers vegna innri reikistjörnurnar eru litlar og eðlismassi 
þeirra mikill, á meðan þessu er öfugt farið í ytra sólkerfi og einnig hvernig 
reikistjarnan Júpíter náði að verða jafn stór og hún er nú. 

Stærðfræði, 5. bekkur, alþjóða- og máladeild 
1.  (4%)  

Ljúkið við sanntöfluna: 

p q p∨q q⇒p (p∨q)⇒( q⇒p) 

1 1    

1 0    

0 1    

0 0    

2.  (6%) 

Gefin er röksemdafærsla:  

 Ef það er rok og rigning blotna ég. Nú blotna ég ekki. Því er ekki rok og rigning. 

a)  Skrifið á táknmáli rökfræðinnar.  

b)  Setjið upp sanntöflu til að kanna hvort röksemdafærslan er gild. 

3.  (12%)  

Ljúkið við eftirfarandi töflu, reiknið meðaltal og staðalfrávik. 
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Meðaltal: 
Staðalfrávik: 
4.  (8%)   
Gefið er normaldreift þýði með 25=µ  og 2=σ .  

a)  Hve mörg % eru minni en 24? 

b)  Hve mörg % eru á milli 26 og 27? 

5.  (8%) 
Skyggið mengjamyndirnar 

           A             B                  A    B 

     
 BA∩          BBA ∪∪  
6.  (8%) 
Á matseðli eru tíu forréttir, sjö aðalréttir og fimm eftirréttir. 

a)  Á hve marga vegu er hægt að panta sér þriggja rétta máltíð? 
b)  Af forréttunum eru tveir grænmetisréttir en einn aðalréttur. Fjórir menn sitja til borðs. Á hve 
marga vegu geta þeir pantað sér þriggja rétta máltíðir ef einn þeirra er grænmetisæta? 

7.  (4%) 
Á hve marga vegu má velja 5 manna nefnd af 63 þingmönnum? 

8.  (6%) 
Í þorpi einu eru tvær götur, A-gata og Ó-gata. Við A-götu eru 25 hús með húsnúmer 1 til 25 en 
við Ó-götu eru 10 hús með húsnúmer frá 1 til 10. Valin eru tvö hús af handahófi. 

a)  Hver eru líkindi þess að húsin standi ekki við sömu götu? 
b)  Hver eru líkindi þess að summa húsnúmeranna sé minni en 6? 

9.  (8%) 
Í poka eru 13 svartar kúlur og 7 rauðar. Valdar eru 6 kúlur með endurtekningu (kúla er sett 
aftur í pokann áður en sú næsta er valin). 

a)  Finnið líkindi þess að valin hafi verið nákvæmlega tvær rauðar kúlur. 
b)  Finnið líkindi þess að valdar hafi verið, a.m.k. tvær svartar kúlur. 

Gildi = x Tíðni = f Safntíðni xf  fx 2  

1 2   

2 4   
3 7   

4 4   

Samtals     
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10.  (8%) 
Í poka eru 13 svartar kúlur og 7 rauðar. Valdar eru 2 kúlur án endurtekningar.   

a)  Teiknið líkindatré (þar sem öll líkindi koma fram). 
b)  Finnið líkindi þess að valin hafi verið nákvæmlega tvær rauðar kúlur. 

11.  (4%) 
Í læknadeild eru einkunnir á inntökuprófi normaldreifðar með 6=µ  og 2=σ .  42 efstu eru 
teknir inn. Í ár tóku 200 stúdentar prófið. Hvaða einkunn þurfti til að komast í læknanám? 

12.  (8%) 
Fjárfestir getur keypt verðtryggð ríkisbréf með 5% vöxtum á ári og/eða hlutabréf sem talið er að 
geti gefið eftirfarandi ávöxtun á ári:  
Ávöxtun 10% 5% -5% (tap) 
Líkindi 0.35 0.55 0.10 

a)  Ef keypt eru hlutabréf eingöngu, hver er væntanleg ávöxtun? 
b)  Ef keypt eru ríkisbréf fyrir 1.000.000 kr. og hlutabréf fyrir 500.000 kr. hver er þá 
væntanlegur hagnaður? 
13.  (4%)  
Gerum ráð fyrir að þýði hafi meðalgildi 240 og staðalfrávik 50. Valið er handahófsúrtak af 
stærðinni 75. Hver eru líkindi þess að úrtaksmeðaltalið verði á bilinu 235 til 249? 

14.  (12%) 
Taflan hér að neðan sýnir fjölda karla, eftir aldri, sem bera eitt nafn eða tvö nöfn. 
(Skv. þjóðskrá 2002) 
 

Aldur Einnefni Tvínefni Samtals
0-4 2378 8288 10666
5-9 2835 8458 11293
10-14 3815 7994 11809
15-19 3495 6890 10385
20-24 3975 7317 11292
25-29 4015 6625 10640
30-34 4295 5937 10232
35-39 5202 5487 10689
40-44 5431 5308 10739
45-49 5116 5026 10142
50-54 5415 3381 8796
55-59 4775 2480 7255
60-64 3478 1647 5125
65-69 3049 1433 4482
70-74 3095 1209 4304
75-79 2376 768 3144
80-84 1538 460 1998
85 ára og eldri 1056 240 1296
Samtals 65339 78948 144287

a)  Hve mörg prósent karla er 24 ára eða yngri? 
b)  Hve mörg prósent af körlum með tvínefni er 19 ára eða yngri? 
c)  Mælið með eða á móti eftirfarandi ályktun: 

„Þeir lifa lengst sem bera einnefni”. 
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Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, lesið 
1.  (12%) 

a) Gerið grein fyrir stikun sléttu. 
b) Hver er lengd hornalínu í teningi sem hefur hliðarlengdina 1? 

2.  (6%) 

Hver er jafna ferils sem hefur hallatöluna 2

2
y
x í punktinum ),( yx og fer í gegnum punktinn 

)3,0( ? 

3.  (12%) 

a) Skilgreinið hugtakið náttúrulegur lógaritmi. 
b) Ritið y sem fall af x ef 72)ln( += xy . 

4.  (10%) 
Finnið fjarlægðina á milli línanna )1,6,2()10,27,1(),,(: −+−= szyxl og 

)1,8,3()9,24,1(),,(: −+−= tzyxm  

5.  (6%) 
Reiknið dxxe x ⋅⋅∫ )cos()sin(  

6.  (12%) 
a) Sannið regluna Fallið )tan()( xxf = er diffranlegt og afleiða þess er 

)(cos
1)(tan1)( 2

2

x
xxf =+=′  

b) Diffrið ))4tan(cos()( xxf =   

7.  (12%) 

a) Ritið skilgreiningu á afleiðu falls. 
b) Finnið staðbundin útgildi fallsins )ln()( xxxf ⋅= . 

8.  (12%) 

a) Skilgreinið hugtakið hlutlaust fylki. 

b) Hver verða hnit vektorsins 







y
x

þegar hann hefur verið tvöfaldaður og síðan snúið um 

30°? 

9.  (12%) 

a) Skilgreinið hugtakið mislægar línur í þrívíðu rúmi. 
b) Finnið hornið á milli vigranna )2,2,1(=a  og )2,5,4(=b  

10.  (8%) 
Sannið regluna um summu n fyrstu liða í mismunarunu. 

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, ólesið 
1)  (10%) 

a) Ritið töluna iu 158 +−=  með pólhnitum ( σ,r ). 
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b) Skrifið stærðina 
i
i

+
+

2
32  á forminu iba + . 

2)  (15%) 

a) Leysið jöfnuna 0)2()2cos( 2 =−⋅ xx eex . 
b) Reiknið dxex x ⋅⋅∫ 2  
c) Yrðingarnar 62:)( << xxp  og 85:)( << xxq  fjalla um stökin í R. Gerið grein fyrir 

eftirfarandi yrðingu: )()( xqxp ∧¬  (ekki )(xp og )(xq ). 

3.  (5%) 
Finnið flatarmálið sem afmarkast af ferlum fallanna 2xy =  og xy 2−=  

4.  (16%) 

Gefið er fallið
1

)(
2

−
=

x
xxf . 

a) Hverjar eru aðfellur þess? 
b) Hvert er skilgreiningarmengi þess? 
c) Finnið útgildi þess og segið hvar fallið er vaxandi og hvar minnkandi. 
d) Finnið jöfnu snertils við fallið þegar 1−=x . 

5.  (5%) 
Gefin eru föllin 12)( += xxf  og 12 += xg . Finnið fallið h  ef vitað er að ghf =o . 

6.  (5%) 
Hundrað sléttar tölur í röð eru lagðar saman. Út kemur 11500 . Hver var stærsta talan? 

7.  (10%) 

a) Leysið diffurjöfnuna 
52 xyyx =−′ , þar sem x > 0 og finnið þá lausn sem liggur í 

gegnum punktinn (1, 1). 
b) Leysið diffurjöfnuna 0106 =+′−′′ yyy   

8.  (10%) 
Gefin er sléttan 0532: =−+− zyxα  og línan )1,3,2()3,2,1(),,(: tzyxl +−=  
a) Finnið skurðpunkt línunnar og sléttunnar 
b) Finnið stærð hornsins á milli línunnar og sléttunnar 

9.  (8%) 
 Kúlan K hefur miðju í punktinum )4,3,1( − og punkturinn )6,2,2(=P liggur á 

kúluyfirborðinu. 

a) Finnið radíus kúlunnar. 
b) Ritið jöfnu sléttu sem snertir kúluna í punktinum P. 

10.  (8%) 
 Í reglulegri strýtu er grunnflötur jafnhliða þríhyrningur með hliðalengd 6. Hæð 

strýtunnar er 8. 

a) Finnið hornið á milli hliðarflatar og grunnflatar. 
b) Finnið hornið á milli tveggja hliðarflata. 
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11.  (8%) 

a) Í hópi fjórtán handboltamanna eru þrír markverðir. Velja á sjö manna lið úr hópnum, þar 
af nákvæmlega einn markvörð. Á hve marga vegu er hægt velja í liðið? 

b) Hve margar þriggja stafa tölur eru þannig að hver tölustafur kemur aðeins einu sinni 
fyrir? 

Stærðfræði, 6. bekkur, viðskiptadeild 
1.  (9%) 
Diffrið föllin og einfaldið eins og unnt er. 

a)  )ln(35)( 4 xe
x

xf x ++=  

b)  ( )92 22)( +⋅= xxxf  

c)  
1
12)( 2

2

−
−

=
x
xxf  

2.  (6%) 
Leysið jöfnurnar 

a)  0
2

3
6

4
=

−
−

− xx  

b)  0
)ln(

2)ln( =−
x

x  

3.  (6%) 

Gefið er fallið 
1
12)( 2

2

−
−

=
x
xxf  

a)  Finnið núllstöðvar fallsins. 
b)  Finnið aðfellur við feril fallsins, ef einhverjar eru. 

4.  (3%) 
Gummi átti 1.000.000 kr. á bankabók 1. janúar 2004. Síðan 1991 hafði hann lagt inn ákveðna 
upphæð 1. janúar ár hvert. Síðast lagði hann inn 1. janúar 2003. Ef reiknað er með að vextir hafi 
verið 3,5% á ári hver var þá upphæðin sem Gummi lagði inn um hver áramót? 

5.  (4%) 
Finnið hvar fallið 24

3
1 3)( xxxf −=  er uppbeygt (sveigir upp). 

6.  (6%) 
Gefið er fallið ( ) [ [∞−=+⋅−= ,333)( fFxxxf  
a)  Finnið jöfnu snertils í punktinum ( )4,1 − . 
b)  Finnið staðbundin útgildi (há- eða lággildi) ef  til eru. 

7.  (4%) 
Líkindi á að ávöxtun hlutabréfa árið 2004 verði 20% er 6

1 , að hún verði 30% er 3
1  og að hún 

verði 10% eru líkindin 2
1 . Ef ég á hlutabréf fyrir 675.000,- í ársbyrjun hvað get ég þá vænst þess 

að eiga mikið í árslok? 

8.  (7%) 
Í spilastokki eru 52 spil.  Velja á 7 spil. Finnið líkindi þess að: 
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a)  það sé að minnsta kosti einn spaði á meðal spilanna sjö. 
b)  það séu 4 spil í einni sort og 3 í annarri. 

9.  (6%) 
Í poka eru 10 rauðar kúlur og 5 grænar kúlur. Velja á fjórar kúlur af handahófi, með 
endurtekningu (þ.e. valin kúla er sett aftur í pokann áður en sú næsta er valin). Finnið líkindi 
þess að það séu: 

a)  valdar nákvæmlega 2 rauðar kúlur. 
b)  valdar a.m.k. 3 grænar kúlur. 

10.  (4%) 
Hvað er hægt að búa til margar mismunandi 5 stafa tölur úr tölustöfunum 3,4,4,5,5 ? 

11.  (9%) 
Á ættarmóti eru þrír ættleggir sem hver er auðkenndur með sínum lit. Í rauða leggnum eru 30 
fullorðnir og 20 börn, í þeim bláa eru 75 fullorðnir og 25 börn og í græna eru 100 fullorðnir og 
50 börn. 

a)  Skipa á í 3ja manna nefnd sem í á að vera einn fullorðinn frá hverjum ættlegg. Hvað er það 
hægt á marga vegu? 
b)  Hver eru líkindi þess ef valinn er einn úr hópnum, að það sé barn? 
c)  Hver eru líkindi þess ef valinn er einn úr hópnum, að viðkomandi sé úr bláa ættleggnum ef 
vitað er að það var barn sem var valið? 

12.  (6%) 
Í þorpi einu eru tvær götur, A-gata og Ó-gata. Við A-götu eru 30 hús með húsnúmer 1 til 30 en 
við Ó-götu eru 10 hús með húsnúmer frá 1 til 10. Valin eru tvö hús af handahófi. 

a)  Hver eru líkindi þess að húsin standi ekki við sömu götu? 
b)  Hver eru líkindi þess að summa húsnúmeranna sé minni en 5? 

13.  (3%) 
Slembibreytan X  er normaldreifð með 67=x  og 20=s .   
Finnið ( )9070 ≤≤ XP  

14.  (4%) 
Í læknadeild eru einkunnir á inntökuprófi normaldreifðar með 6=x  og 9,1=s . 40 efstu eru 
teknir inn. Í ár tóku 200 stúdentar prófið. Hvaða einkunn þurfti til að komast í læknanám? 

15.  (9%) 
Þessi tíðnitafla sýnir niðurstöður mælinga á neðri mörkum blóðþrýstings hjá þeim sem vinna í 
tölvudeild Bankans. 

Blóðþr. Fjöldi           

70-79 6           

80-89 8           

90-99 11           
 
Finnið safntíðni, meðaltal blóðþrýstings og staðalfrávik blóðþrýsings. 

16.  (4%) 
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Í jafnmunarunu eru 200 liðir. Vitað er að  405 =a  og 7515 =a . Nú er valin, af handahófi, ein 
tala úr rununni. Hver eru líkindi þess að hún sé stærri en 500? 

17.  (4%) 
Þegar slökkt er á eldavélarhellu og hún kólnar þá er hitastig hennar gefið með jöfnunni 

tketh ⋅−⋅+= 15522)(  þar sem k er kólnunarstuðull, t er tíminn mældur í mínútum og )(th  er hiti 
hellunnar eftir t mínútur.  Vitað er að eftir 5 mínútur er hellan 130 gráðu heit.   
Finnið kólnunarstuðulinn k. (Hitastigið er mælt í Celsíus-gráðum). 

18.  (6%) 
Taflan hér að neðan sýnir fjölda karla, eftir aldri, sem bera eitt nafn eða tvö nöfn.   
(Skv. þjóðskrá 2002) 
 

Aldur Einnefni Tvínefni Samtals
0-4 2378 8288 10666
5-9 2835 8458 11293
10-14 3815 7994 11809
15-19 3495 6890 10385
20-24 3975 7317 11292
25-29 4015 6625 10640
30-34 4295 5937 10232
35-39 5202 5487 10689
40-44 5431 5308 10739
45-49 5116 5026 10142
50-54 5415 3381 8796
55-59 4775 2480 7255
60-64 3478 1647 5125
65-69 3049 1433 4482
70-74 3095 1209 4304
75-79 2376 768 3144
80-84 1538 460 1998
85 ára og eldri 1056 240 1296
Samtals 65339 78948 144287

 
a)  Hve mörg prósent karla er 19 ára eða yngri? 
b)  Hve mörg prósent af körlum með einnefni er 19 ára eða yngri? 
c)  Mælið með eða á móti eftirfarandi ályktun: 
„Þeir deyja ungir sem bera tvínefni.” 

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, lesið 
1.  (22%) 

a)  Skilgreinið hugtakið náttúrulegur lógaritmi. 
b)  Skilgreinið hugtakið, að fall sé takmarkað að ofan. 
c)  Skilgreinið hugtakið mislægar línur í þrívíðu rúmi. 

2.  (22%) 

a)  Finnið vigur sem helmingar hornið á milli vigranna ( )1,2,1=a  og ( )1,1,2 −−=b  
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b)  Finnið flatarmálið sem ferill fallsins )sin()( xxf =  afmarkar ásamt x-ás og línunum 6
π=x  

og 3
π=x  

c)  Leysið jöfnuna 01242 =−+⋅ xx  

3.  (7%) 
Skilgreinið hugtakið kvótaruna 

4.  (7%) 
Sannið regluna: 
Fullnaðarlausn diffurjöfnunnar 

)()( xgyxfy =+′  
þar sem f og g eru samfelld föll, er 

∫−= dxexgey xFxF )()( )(  
Fallið F táknar stofnfall f. 

5.  (14%) 

a)  Sannið regluna: 
Afleiða fallsins )tan()( xxf =  er )(tan1)( 2 xxf +=′  
b)  Sannið regluna: 
Fallið )arctan()( xxg =  er diffranlegt og afleiða þess er  

21
1)(
x

xg
+

=′  

6.  (14%) 

a)  Með kúluhnitum er átt við hnitin r, u, v, þar sem u er átthorn og v er hvirfilfirð. 
Skilgreinið átthorn. Skilgreinið hvirfilfirð. 
b)  Hvaða kúluhnit (þ.e. gildi á r, u og v) hefur punkturinn ( )2,1,2 −=P  

7.  (14%) 

a)  Sannið regluna: 

Bogalengd ferils )(xfy =  á bilinu [ ]ba,  er  ( ) dxxfs
b

a
∫ ′+= 2)(1  

b)  Reiknið lengd ferilsins )cosh()( xxf =  á bilinu [ ]1,0  

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, ólesið 
1.  (5%) 

Fallið 
1

)(
+

=
x

xxh  er samstett úr föllunum )(xf  og )(xg  þannig að gfh o= . Ef 

1
1)(
+

=
x

xg  finnið þá fallið )(xf  

2.  (5%) 

Gefið er fallið 
1
)sin()arcsin()(

+
+=

x
xxxf .   

Finnið jöfnu snertils við feril fallsins þar sem 0=x  

3.  (5%) 
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Finnið skilgreiningarmengi fallsins 
3
4)(

+
−

=
x
xxf . 

4.  (10%) 
Gefið er fallið )ln()( 2 xxxf ⋅=  

a)  Finnið beygjuskil á ferli fallsins ef til eru. 
b)  Ferill fallsins ásamt x-ás og línunum 1=x  og 2=x  afmarka svæðið M.  Finnið rúmmál 
snúðsins sem fram kemur þegar svæðinu M er snúið einn hring um y-ásinn. 

5.  (5%) 
Gefin er diffurjafnan 2yye x =′ .  Finnið almenna lausn hennar. 

6.  (9%) 

a)  Leysið jöfnunar xx −=− 21  
b)  Finnið ibaz +=  ef we z =  og 

3
2 π=w  (w er á pólhnitaformi). 

7.  (5%) 

Finnið a ef 7
2

245lim 2

2

2
=

−
−−

→ xx
axx

x
 

8.  (13%) 
Gefin er diffurjafnan xeyy 32 =′−′′  og línuögnin ( )1;0,0  

a)  Finnið lausn á jöfnunni 02 =′−′′ yy  
b)  Finnið fullnaðarlausn (heildarlausn) á jöfnunni xeyy 32 =′−′′  
c)  Finnið þá sérlausn á xeyy 32 =′−′′  sem gengur í gegnum línuögnina ( )1;0,0  

9.  (5%) 

Ákvarðið heildið dx
x

e x

∫ 2
 

10.  (10%) 
Jafna sléttunnar α  er 018432 =++− zyx .  Punkturinn ( )0,2,6−=Q  er á α . Punkturinn P 
hefur hnitin ( )7,2,3 −=P . 

a)  Finnið hornið á milli vigursins QP  og sléttunnar α  
b)  Finnið ofanvarp vigursins QP  á sléttuna α . 

11.  (5%) 
Sléttan π  sem hefur stikunina ( ) ( ) ( ) ( )2,3,11,4,22,0,1,, −⋅+⋅+= stzyx . 
Finnið jöfnu sléttunnar π , 0=+++ dczbyax  

12.  (9%) 
Botnflötur reglulegrar strýtu er ferningur með kantlengd 4. Lengd annarra kanta er 10.   

a)  Finnið hæð strýtunnar. 
b)  Finnið hornið milli tveggja hliðarflata. 

13.  (5%) 
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Gefinn er kúluflöturinn ( ) ( ) 912: 222 =−++− zyxK .  Sléttan 0522: =−+− zyxα  inniheldur 
miðju kúluflatarins K og er skurðferill α  og K því stórhringur. 
Finnið hnit póla þessa stórhrings. 

14.  (9%) 
Hugsum okkur að jörðin sé kúla með radíus 6370 km.  Þrír punktar á yfirborði jarðar eru gefnir: 

 v.l.12 og n.br. 72: °°A ,  a.l. 42 og n.br. 10: °°B  og punkturinn C er norðurpóllinn. 

a)  Finnið fjarlægðina, í km á milli punktanna A og B. 
b)  Finnið flatarmál pólaþríhyrnings ABC∆ , þ.e. þríhyrningsins CBA ′′′∆ . 

Upplýsingafræði, 5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild, skriflegur hluti 

I  Krossar (30%) Aðeins einn kross réttur í hverri spurningu. 
1. Árið 1981 var gert samkomulag um ákveðinn staðal fyrir tölvusamskipti. Hvað nefnist 

hann? 
 HTML, 
 HTTP, 
 IP, 
 FTP, 
 SRC. 

2. Hvað er talið að upplýsingabyltingarnar hafi að minnsta kosti verið margar? 
 1, 
 4, 
 5, 
 3, 
 2. 

3. Hver var það sem oft er kallaður afi tölvunnar? 
 Robert Metcalfe, 
 Tim Barners-Lee, 
 Rudolph Diesel, 
 Alfred North Whitehead,  
 Charles Babbage. 

4. Niðurstaða bókarinnar The Nature of the Firm er sú að: 
 fyrirtæki, skipulag þeirra og stærð er ávallt ákveðin fyrir fram, 
 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. Þau vefföng sem enda á umdæmisheitinu gov tilheyra: 
 bandarískum ríkisstofnunum, 
 bandarískum félögum og stofnunum, 
 bandarískum fyrirtækjum, 
 bandarískum menntastofnunum, 
 bandaríska hernum. 

6. Skrár sem komið er fyrir á tölvu netverjans þegar hann heimsækir vefsetur. Þetta á við 
um: 

 Rafrænar undirskriftir, 
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 Cookies, 
 IP, 
 XML, 
 ekkert af ofangreindu. 

7. Hvaða fullyrðing er röng? 
 Lýsigögn er ekki það sama og metadata, 
 </li>þarf ekki að fylgja <li>, 
 Sérhvert html-skjal verður að innihalda <body></body>, 
 HTML er skammstöfun sem stendur fyrir hypertext markup language, 
 Engin ofangreindra fullyrðinga er röng. 

8. Hvaða þætti er hægt að styðjast við til að meta gæði vefsíðna (heimildagildi)? 
 Myndrænt útlit, nákvæmni, aldur, rammar og tenglar, 
 Hver skrifar textann, hvar hann er geymdur og fjöldi tengla, 
 Fyrst og fremst á hvaða tungumáli síðan er, 
 Nákvæmni, áreiðanleiki, hlutleysi, aldur og umfang, 
 Ekkert ofantalið. 

9. Í þessum vélarhluta eru gögnin geymd:  
 móðurborði, 
 harða disknum, 
 lesminni, 
 vinnsluminni, 
 ritminni. 

10. Eftirfarandi sýn er ekki til í dagatala kerfi Outlook? 
 mánaðarsýn, 
 5 daga sýn, 
 árssýn, 
 eins dags sýn, 
 7 daga sýn. 

11. Hvaða ár urðu allir símar landsmanna sjálfvirkir? 
 1972, 
 1994, 
 1966, 
 1986, 
 1994. 

12. Hvernig er hagkvæmast hér á landi að nálgast upplýsingar eða gögn í Britannicu? 
 í gegnum mbl.is, 
 í gegnum hvar.is, 
 í gegnum leit.is, 
 í gegnum gegnir.is, 
 ekkert ofantalið. 

13. Hver er talinn dýrasti þátturinn í rekstri e-viðskipta á netinu? 
 öflun viðskiptavina, 
 mannahald, 
 birgðahald, 
 flutningskostnaður, 
 allt ofantalið. 
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14. Það er einfalt forritunarmál og með því er hægt að gera ýmsar kúnstir til að gera vefsíður 
skrautlegri. 

 Hyperscript, 
 Javastyle, 
 Hyperstyle, 
 Javascript, 
 Htmlscript. 

15. Hver er það sem skráir og úthlutar lénum á Íslandi? 
 Íslandía, 
 Síminn, 
 Isnic, 
 Ísnet, 
 Netis. 

16. Hvað af eftirfarandi á best við um innhverf vefsetur? 
 Er sama og innranet, 
 Endurspeglar innri málefni fyrirtækis, 
 Lokað net milli fyrirtækja, 
 Eingöngu fyrir starfsmenn, 
 Eingöngu fyrir stjórnendur. 

17. Í hvaða tvo hluta skiptist tölvan? 
 vélbúnað og hugbúnað, 
 jaðartæki og hugbúnað, 
 Hardware og Software, 
 allt ofangreint er rétt, 
 ekkert ofangreint er rétt. 

18. Hvað nefnist litastaðallinn sem notaður er í HTML? 
 REX, 
 KEX, 
 HEX, 
 LEX, 
 EX. 

19. Hvaða tákn þarf að vera fremst í nafni á nýjum stíl í HTML-skjali? 
 komma, 
 tvípunktur, 
 punktur, 
 bandstrik, 
 ekkert af ofangreindu. 

20. Í greininni um Opna upplýsingasamfélagið koma eftirfarandi upplýsingar fram:  
Merkið við það sem er rangt. 

 rafrænar upplýsingar verða aðgengilegar einstaklingum, 
 rafrænar upplýsingar verða ekki aðgengilegar stjórnvöldum, 
 fyrirtæki munu gefast upp við að vernda gagnagrunna sína, 
 kostnaðurinn við varðveislu upplýsinga verður mikill, 
 tölvunet verða hrikalega víðfeðm. 

21. Hvað eru rafræn spor? 
 öryggiskerfi notað til að staðfesta sendingu frá réttum aðila, 
 dulkóðun, 
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 öryggiskerfi notað sem öruggur greiðslumiðill, 
 skrár á tölvutæku formi sem geyma upplýsingar um ferðir netverjans, 
 opin tenging milli tveggja eða fleiri fyrirtækja. 

22. Hvert eftirtalinna atriða fellur ekki undir hugtakið upplýsingalæsi? 
 heimildalæsi, 
 upplýsingafélagsfræði, 
 upplýsingaréttur, 
 rannsóknalæsi, 
 gagnrýni og mat. 

23. Hvaða stofnun vinnur að tæknilegri uppbyggingu og þróun nettækninnar? 
 W3C, 
 WAP, 
 WWW, 
 W9, 
 K2. 

24. Hvað af eftirfarandi fellur undir að vera áþreifanleg eign? 
 vörumerki, 
 einkaleyfi, 
 sérréttur, 
 viðskiptavild, 
 ekkert ofangreint. 

25. Hvað af eftirfarandi tengist ekki vefsíðum? 
 HSP, 
 JSP, 
 ASP, 
 XML, 
 PHP. 

26. SSL er notað til: 
 ekkert af neðangreindu, 
 tölvupóstsendinga, 
 læsinga á vefsíðum, 
 dulkóðunar upplýsinga, 
 að skoða skjöl. 

27. Hvað eftirfarandi á ekki við um hönnun góðrar vefsíðu fyrirtækis? 
 vefsetri skipt í svæði og hverju svæði helguð sérstök síða, 
 upphafssíða aðlaðandi og létt í keyrslu, 
 notkun ramma, 
 litasamsetning sem sést vel á skjá og prentast vel, 
 heimilisfang og símanúmer fyrirtækis komi fram. 

28. Eftirfarandi á við IP-tölur: 
 skiptir skeyti í pakka og sendir af stað, 
 er samskiptastaðall, 
 samanstendur af fjórum tölum með punkti á milli (64.125.1.28), 
 stendur fyrir Internet Protocol, 
 allt ofangreint er rétt. 

29. Hvað af eftirfarandi á ekki við um breytuheiti? 
 allt neðantalið, 
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 ekki bil í breytuheitinu, 
 ekki tölustafur í breytuheitinu, 
 hámark átta stafir í breytuheitinu, 
 ekki punktur í breytuheitinu. 

30. Hvað af eftirtöldu er ekki leitarvél? 
 Yahoo.com, 
 Gegnir.is, 
 Leit.is, 
 Google.com, 
 Altavista.com. 

 
II  Mynd (5%) 

Merkið eftirfarandi atriði inn á myndina: 

1. Harður diskur 
2. móðurborð 
3. lesminni 
4. vifta 
5. örgjörvi 

III  Skilgreiningar (30%) 
Skilgreinið eftirfarandi atriði. Veljið 2 af 3. Lýsið þeim ítarlega og takið dæmi þar sem það 
á við. Vægi hverrar skilgreiningar er 15%. Ef ekki er nóg af línum þá skrifið aftan á 
blaðsíðurnar. 

1. SPSS 

2. Höfundalög/höfundaréttur 

3. URL 

IV  Spurningar (25%) 
Svarið eftirfarandi spurningum. Hver spurning gildir 5%.  
Hafið svörin stutt en skýr og tilgreinið dæmi þar sem það á við. 

1. Hvað eru innskotsrammar? 

2. Hvað er virðisnet? 

3. Hvaða atriði er nauðsynlegt að hafa í huga þegar innihald og áreiðanleiki efnis á Netinu 
er kannað? 

4. Hvað einkennir viðskiptalíkanið C2B? 

5. Hvað er átt við með netlæsi? 

V  HTML (10%) 
A) Í eftirfarandi kóða eru þrjár villur. Útskýrið hverjar villurnar eru. 
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<table size="500" align="center" 
border="1"> 
<tr> 
    <td><b>Það er töff að kunna HTML</td> 
</tr> 
<tr> 
    <td with="200">Kannt þú HTML?</td> 
</tr> 
</table> 

B) Fyllið inn í formið hér á eftir þannig að úr verði númeraður listi sem birtir listann með a, b 
og c. 

<__________________> 

  <___> Hjörtur 

  <___> Snorri 

  <___> Sólveig 

<___> 

Aukaspurning (til upphækkunar ☺) 

Fyrir hvaða broskarl standa táknin #-)?  

Upplýsingafræði, 5. bekkur, alþjóða- og viðskiptadeild, verklegur hluti 

HTML (70%) 
I 70% Vefsíða unnin í HTML (56 mín.) 

Vinnið vefsíðu í HTML samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum. Búið er að opna fyrir ykkur 
skjal í Crimson Editor með texta sem þið þurfið að nota á síðunni. Byrjið á því að vista 
síðuna og athugið að mikilvægt er að vista hana rétt því ef hún finnst ekki er ekki hægt að 
gefa fyrir hana.  
Athugið að tíminn er stuttur en nægur. ☺ 

1. Vistið skjalið sem bekkur_notendanafn.html á N:drifinu í möppunni prof 
Dæmi: N:\prof\5d_hjohja.html 

2. Setjið í titil síðunnar Próf í upplýsingafræði vorið 2004 – Fullt nafn 
Dæmi: Próf í upplýsingafræði vorið 2004 - Hjörtur Hjartarson 

3. Breidd töflunnar er: 600 

4. Hæð töflunnar er: 500 

5. Bil frá línum að efni í töflunni er: 5 

6. Bil á milli lína í töflunni er: 1 

7. Guli liturinn í efsta dálk er: #ffcc00 

8. Blái liturinn í vinstri dálk er: #79a3b8 

9. Grái liturinn í hægri dálknum er: #efefef 

10. Myndin er á vefslóðinni: http://www.verslo.is/upp/mynd.gif  
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11. Tengið textann Verzlunarskóli Íslands við http://www.verslo.is 

12. Grunnletur á vefnum er: Verdana og leturstærðin er 11px 

13. Mótið vefsíðuna þannig að hún líti út eins og myndin á blaðsíðu 4. 

 

Leitarverkefni (30%) 
II 10% Upplýsingar um bók (8 mín.) 

Finnið eftirfarandi upplýsingar um bókina Coram Deo eftir Sigurbjörn Einarsson: 

A. Íslenskur titill __________________________________________________ 

B. Útgáfuár __________________________________________________ 

C. Forlag  __________________________________________________ 

III 20% Skimun texta (16 mín.) 

Finnið greinina „Amast við skotgluggum“ í gagnasafni mbl.is.  

A. Nefnið helstu upplýsingar um greinina sjálfa og hafið í huga hvað þarf að koma fram, 
t.d. við heimildaskráningu greinar. 

B. Gerið stuttan útdrátt um megininnihald greinarinnar. Nefnið að minnsta kosti fjögur 
höfuðatriði og gerið svo nánari grein fyrir þeim atriðum. 
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Þjóðhagfræði, 6. bekkur hagfræðideild 
Prófið er í tveimur hlutum. Krossar vega 40%. Alls eru 20 krossar og fást 2 stig fyrir 
hvern réttan kross en hver rangur kross gefur 1/2 stig. Vinsamlegast svarið krossum á 
krossasvarblaðið aftast.  

1. Innflutningstollar (e. tariff) og innflutningskvótar (e. import quota) munu hvoru tveggja:  
 auka innflutt magn og hækka vöruverð innanlands. 
 auka innflutt magn og lækka vöruverð innanlands. 
 draga úr innfluttu magni og hækka vöruverð innanlands. 
 draga úr innfluttu magni og lækka vöruverð innanlands. 

2. Rökin um vernd ungra atvinnuvega (e. infant industry argument): 
 eru byggð á þeim rökum að vernd ungs atvinnuvegs í dag borgi sig upp síðar. 
 eru byggð á þeim rökum að nauðsynlegt sé að styðja við stoðgreinar nýrra atvinnuvega. 
 nýtur stuðnings flestra hagfræðinga. 
 hafa oftast reynst vel, sérstaklega til langs tíma litið. 

3. Samkvæmt kenningunni gildir að ef einkaaðilar geta samið um lausn á vandanum án 
kostnaðar vegna ráðstöfunar auðlinda (e. without the cost of allocationg resources) geta 
þeir sjálfir leyst vanda vegna ytri áhrifa. Um hvaða kenningu er verið að tala? 

 Kenningu Pigou. 
 Kenningu Coase. 
 Kenningu Aristótelesar (e. Aristotle). 
 Kenningu Fisher. 

4. Hvert af eftirfarandi er rangt um samgæði (e. public good)? 
 Nytjastofnar umhverfis Ísland eru gott dæmi um samgæði. 
 Bæði einkaaðilar og opinberir aðilar geta framleitt samgæði. 
 Ástæða þess að einkaaðilar framleiða yfirleitt ekki samgæði er sú að erfitt getur reynst 

að rukka fyrir slík gæði. 
 Hið opinbera sér yfirleitt um að framleiða samgæði vegna laumufarþegavandans. 

5. Hver eftirfarandi fullyrðinga er réttust um samband fólksfjölgunar og hagvaxtar? 
 Sterkt jákvætt samband er milli VLF (e. total GDP) og fólksfjölgunar vegna þess að þá 

eykst vinnuafl við framleiðsluþáttinn (e. human capital). 
 Fólksfjölgun eykur VLF á mann (e. GDP per person) vegna þess að þá eykst fjármagn á 

mann (e. capital per person). 
 Sterkt neikvætt samband er á milli VLF og fólksfjölgunar vegna þess að fórnarkostnaður 

barneigna í fátækum löndum er hærri en í ríkum löndum. 
 Neikvætt samband er á milli VLF á mann og fólksfjölgunar m.a. vegna þess að 

fólksfjölgun leggur þungar byrðar á menntakerfi viðkomandi landa. 

6. Tæknileikni (e. technological knowledge) vísar til: 
 þekkingar og hæfni sem verkafólk öðlast með menntun, þjálfun og reynslu. 
 fjármunastofn búnaðar og bygginga sem notaður er við framleiðslu vöru og þjónustu. 
 skilnings á bestu leiðum til að framleiða vöru og þjónustu. 
 menntun sem fólk öðlast í skóla. 

7. Afkastalaun (e. efficient wage) er launastefna sem einkum er framfylgt af 
launagreiðendum til að draga úr vandamálinu sem skapast af:  

 vandamáli siðferðisbrests (e. moral hazard), en stefnan eykur líka atvinnuleysi. 
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 heilsu starfsmanna (e. worker health) í fyrirtækjum á Vesturlöndum, en stefnan eykur 
líka atvinnuleysi. 

 hrakvali (e. adverse selection), en stefnan dregur líka úr atvinnuleysi. 
 þeirri ógn sem launagreiðendum stendur af varaher hinna atvinnulausu (e. workers 

reserve army), sbr kenningar Karl Marx. 

8. Kenningin um hlutleysi peninga (e. monetary neutrality) gefur til kynna að aukning í 
peningaframboði (e. increase in money supply): 

 hafi ekki áhrif á raunvaxtastig (e. real interest rate). 
 lækki verðlag (e. price level). 
 lækki nafnvexti (e. nominal interest rate). 
 lækki atvinnuleysi (e. unemployment rate). 

9. Ef viðskiptabankar minnka varasjóði (e. reservers) sína, þó ekki niður fyrir 
varasjóðskröfu (e. reserve requirements): 

 mun peningaframboð aukast (e. money supply rises). 
 munu heildarvarasjóðir í bankakerfinu minnka (e. total reserves). 
 mun peningamargfaldarinn hækka (e. money muliplier). 
 munu stýrivextir Seðlabankans hækka (e. discount rate). 

10. Segjum að það séu aðeins tvö lönd í heiminum, Ísland og Færeyjar. Hvert af eftirfarandi 
getur valdið lækkun raungengis í Færeyjum? 

 Verðbólga á Íslandi eykst (allt annað óbreytt). 
 Nafngengi íslensku krónunnar hækkar gagnvart færeysku krónunni (allt annað óbreytt). 
 Verðhjöðnun ríkir í Færeyjum (allt annað óbreytt). 
 Allt ofantalið er rétt. 

11. Segjum að hrein erlend fjárfesting (NFI) aukist á Íslandi, þ.e. verður jákvæðari. Hvaða 
áhrif hefur þetta á vexti innanlands annars vegar og raungengi hins vegar?  

 Vextir hækka og gengið lækkar. 
 Vextir hækka og gengið hækkar. 
 Vextir lækka og gengið lækkar. 
 Vextir lækka og gengið lækkar. 

12. Kenningin um kaupmáttarjafnvægi lýsir þeim öflum sem ákvarða: 
 gengi til skamms tíma. 
 verðlag til skamms tíma. 
 gengi til langs tíma. 
 verðlag til langs tíma. 

13. Segjum að gengi krónunnar hafi veikst (lækkað). Hvert af eftirfarandi samrýmist því? 
 Eitt sinn fékkstu einn dollar fyrir 70 krónur en þú borgar nú 60 krónur fyrir dollarann. 
 Erlendar vörur eru nú dýrari á Íslandi en áður þrátt fyrir að verðlag erlendis hafi haldist 

stöðugt. 
 Erlendir fjárfestar flykkjast til landsins til að kaupa krónur. 
 Allt ofantalið er rétt. 

14. Hvert af eftirfarandi veldur ekki stagflation? 
 Mikil hækkun verður á olíuverði á heimsmarkaði (allt annað óbreytt).  
 Eldgos í Vestmannaeyjum veldur miklum aflasamdrætti við Íslandi (allt annað óbreytt). 
 Verkalýðsfélög á Íslandi semja um mjög miklar launahækkanir og  langt umfram 

framleiðniaukningu vinnuafls (allt annað óbreytt). 
 Mikil lækkun verður á hlutabréfaverði (allt annað óbreytt). 

15. Hvert af eftirfarandi er réttast í ljósi myndarinnar? 
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 Hækkun í væntu verðlagi (e. an increase in 
price expectations) mun örva 
heildareftirspurn og koma hagkerfinu aftur í 
langtíma jafnvægi (e. natural rate of output). 

 Lækkun í verðvæntingum (e. a decrease in 
price expectations) mun lækka kostnað 
fyrirtækja og mun hliðra skammtíma 
heildarframboði til hægri. Þetta mun koma 
hagkerfinu aftur í langtíma jafnvægi. 

 Verðlag og framleiðsla mun haldast óbreytt. 
 Langtíma heildarframboð hliðrast til vinstri 

vegna hækkunar á væntu verðlagi. 

16. Hver af eftirfarandi stjórnvaldsaðgerðum getur komið hagkerfinu aftur í langtíma 
jafnvægi (miðað við myndina að ofan)? 

 Hækkun skatta. 
 Samdráttur í ríkisútgjöldum. 
 Vaxtahækkun. 
 Hækkun örorku- og barnabóta. 

17. Hver af eftirfarandi atburðum mun valda því að eftirspurn eftir peningum eykst m.v. 
kenningu Keynes um lausafjáreftirspurn (e. liquity preference theory)?  

 Hækkun verðlags. 
 Lækkun verðlags. 
 Hækkun vaxta. 
 Bæði a) og c) er rétt. 

18. Þegar til langs tíma er litið hefur fjármálastefna (e. fiscal policy) einkum áhrif á: 
 sparnað, fjárfestingu og hagvöxt. Til skamms tíma eru áhrifin einkum á 

heildareftirspurn. 
 heildareftirspurn. Til skamms tíma eru áhrifin einkum á skammtíma heildarframboð. 
 skammtíma heildarframboð. Til skamms tíma eru áhrifin einkum á sparnað, fjárfestingu 

og hagvöxt. 
 sparnað, fjárfestingu og hagvöxt. Til skamms tíma eru áhrifin einkum á skammtíma 

heildarframboð. 

19. Segjum að jaðarneysluhneigð (e. marginal propensity to consume) hækki vegna 
minnkandi sparnaðar. Hvert af eftirfarandi er rétt? 

 Ríkisútgjöld hækka. 
 Ríkisútgjöld lækka. 
 Margföldunaráhrifin aukast. 
 Margföldunaráhrifin minnka. 

20. Margir hagfræðingar gagnrýna það að hagstjórnartækjum sé beitt til að ná fram 
stöðugleika (e. stabilization). Hvers vegna? 

 Vegna þess að talsverður tími getur liðið frá því að ráðist er í hagstjórnaraðgerð þar til 
hin endanlegu áhrif koma fram að fullu. 

 Vegna þess að áhrif hagstjórnaraðgerðar getur varað mun lengur en efni stóðu til. 
 Vegna þess að hagstjórnaraðgerðir geta sjálfar verið uppspretta hagsveiflu frekar en 

lagfæra hagssveiflu. 
 Allt ofantalið er rétt. 
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Ritgerðaspurningar (60%)  
Svarið þremur af fjórum eftirfarandi spurningum – hver spurning gildir 20%. 

Athugið að frágangur getur haft veruleg áhrif á fyrirgjöf. Komið ykkur beint að efninu og 
einbeitið ykkur að því sem máli skiptir og stillið lengd svara í hóf. Notið ávallt viðeigandi 
líkön og myndir og nefnið dæmi þegar það á við. Svarið á lausar arkir. 

Spurning 1 
Ísland er lítið hagkerfi í Norður–Atlantshafi og byggir afkomu sína að verulegu leyti á 
nýtingu náttúruauðlinda. Þessi staðreynd gerir það að verkum að efnahagur okkar er 
sveiflukenndur. Eitt af því sem sveiflast hefur hvað mest í gegnum tíðina er gengi 
krónunnar, einkum raungengi. Þessar sveiflur hafa síðan haft veruleg áhrif á afkomu 
íslenskra atvinnugreina, aðallega í útflutningi. Fjallið vandlega um gengi og skoðið 
sérstaklega hvernig nota má raungengi sem mælikvarða á samkeppnishæfni íslensks 
atvinnulífs. Getur svar þitt varpað einhverju ljósi á kosti þess fyrir Ísland að taka þátt í 
myntsamstarfi, t.d. EMU? 

Spurning 2 

Kröftugur hagvöxtur er frumforsenda bættra lífskjara. Hverjar eru hins vegar frumforsendur 
hagvaxtar og hvað geta stjórnvöld gert til að örva langtímahagvöxt? 

Spurning 3 
Hagfræðin gengur að því sem vísu að frjáls milliríkjaviðskipti séu af hinu góða og bæti hag 
allra. Þrátt fyrir það leggja stjórnvöld víða í heiminum stein í götu slíkra viðskipta. Hvers 
vegna eru frjáls milliríkjaviðskipti af hinu góða? Hverjar eru orsakir og afleiðingar slíkra 
viðskiptahindrana? 

Spurning 4 
Fjallið um orsakir og einkenni skammtímahagsveiflna í hagkerfinu. Skoðið síðan hvort, og 
þá með hvaða hætti, stjórnvöld geta brugðist við svona sveiflum. 

Þýska, 5. bekkur, hagfræðideild 

40 % Wortschatz und Textverständnis 
(10 %) Ólesinn texti. Lesen Sie den Text: 

Die eßbewusste Generation 

Kaum zu glauben, aber wahr: Deutschlands Teens machen sich neuerdings Gedanken 
ums Essen. Hamburger, Pommes, Döner-Kebabs, Bratwurst und süße Snacks und 
Getränke sind out. Obst, Gemüse, Pasta und Vollkornbrot sind in. Und noch etwas: 
Immer mehr Jugendliche lassen die Fertiggerichte im Kühlschrank und kochen selber. 
Was hat diesen Trend ausgelöst? 

Skandale ums Essen 

In den 1990er Jahren gab es in Deutschland (und in anderen westlichen Ländern) einen 
Nahrungsmittel-Skandal nach dem anderen: Rinderwahn, Massentierhaltung, Salmonellen, 
Maul-und Klauenseuche, durch Kunstdünger vergiftetes Getreide und so weiter. 
Fernsehbilder von taumelnden Kühen, Tier-Scheiterhaufen und Hühnern ohne Federn 
schockten die Öffentlichkeit. Viele Leute reagierten damit, dass sie giftige Lebensmittel 
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nicht mehr kauften. Die Öko-Branche expandierte: Alles, was organisch angebaut oder 
gehalten wurde, verkaufte sich trotz höherer Preise blendend. 

“Gesund” heißt die Devise 
Der Trend der Erwachsenen zu gesunder, bewusster Ernährung färbte natürlich auch auf 
Kids ab. Zuerst meckerten viele, wenn es zu Hause statt Hähnchen mit Bratkartoffeln Fisch 
und Salat gab, aber allmählich merkten auch junge Leute: Das schmeckt ja und ich fühle 
mich besser. Und: Ich nehme ab! Ein wichtiger Punkt, da inzwischen fast 20 % aller 
deutschen Kinder und Jugendlichen Übergewicht haben. Es wurde vielen Teens klar, dass 
sie ihr Gewicht durch gesündere Ernährung kontrollieren konnten – ohne zu hungern. 

Die Schulen müssen mitmachen 

Auch wenn es zu Hause gesundes Essen gibt: Die Schulkost lässt oft zu wünschen übrig. 
Die meisten deutschen Schulen sind Halbtagsschulen und haben gar kein warmes 
Kantinenessen. Da ist die Versuchung für die Schüler groß, sich in der Pause schnell Chips, 
einen Schoko-Riegel oder einen Cheeseburger am Kiosk zu kaufen. Aber auch wer eine 
Schule mit Kantine hat, ist mit dem Essen oft nicht zufrieden: “Langweilig statt lecker”, 
urteilen viele Schüler. 

Kochen macht Spaß 

Der Trend zum Kochen für junge Leute spiegelt sich in den Medien wider: Die Fernseh-
Show “Das jüngste Gericht” mit dem jungen Moderator Tobi Schlegl ist ein absoluter Hit 
bei den Teens. Schauspieler, Popstars und andere Prominente sind in die Show eingeladen. 
Das Ergebnis ist, dass viele junge Zuschauer sich selbst in die Küche stellen, um leckere 
Lieblingsgerichte ihrer Stars auszuprobieren. 

Krossið við réttan valmöguleika (aðeins einn valmöguleiki réttur í hverjum lið og ekki 
mínusstig fyrir rangt svar). 

Deutschlands Teens 

 wollen am liebsten Pommes und Snacks essen 
 lieben Fertiggerichte, die sie nur aufwärmen müssen 
 wollen selber kochen 
 wiegen 20 % zu viel 

Der Nahrungsmittelskandal bedeutete, 

 dass die Leute nur Fleisch kaufen wollten 
 dass viele Leute keine giftigen Lebensmittel kaufen wollten 
 dass alle Leute nur organisch angebaute Waren kaufen wollten 
 dass die Leute nicht mehr essen wollten 

Junge Leute, die z.B. Fisch statt Pommes aßen, fanden heraus, 

 dass sie sich besser fühlten 
 dass sie klüger wurden 
 dass sie verhungern würden 
 dass sie mehr wogen 

Die meisten deutschen Schulen bieten kein warmes Kantinenessen an, 

 weil sie kein Geld dafür haben 
 weil sie Halbtagsschulen sind 
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 weil sie es nicht wichtig finden 
 weil es verboten ist 

Es ist jetzt bei den Jugendlichen “in”, 
 die Kochkunst zu lernen 
 Chips und Cheeseburger zu essen 
 Brot in die Schule mitzubringen 
 nichts zu essen 

Hvað þýða undirstrikuðu orðin? 

Immer mehr Jugendliche lassen die Fertiggerichte im Kühlschrank. 
 kjötréttir 
 tilbúnir réttir 
 fiskréttir 
 hollir réttir 

Alles, was organisch angebaut oder gehalten wurde, verkaufte sich sehr gut. 
 lífrænt 
 með tilbúnum áburði 
 líkamlegt 
 sýkt 

Ich nehme ab! 
 ég nærist 
 ég gleðst 
 ég grennist 
 ég tek þátt 

Da ist die Versuchung für die Schüler groß. 
 tilraun 
 freisting 
 tilboð 
 úrval 

Das Ergebnis ist, dass viele junge Zuschauer sich selbst in die Küche stellen. 
 hlustendur 
 nemendur 
 þátttakendur 
 áhorfendur 

(10 %) Was passt in die Lücken? – Setjið inn orð skv. samhengi textans. 
Philip ist ein 19 jähriger Schüler aus Aalen. Heute liegt er im Bett. Er ist krank und hat 
_________________ und hohen Fieber. Morgen früh hat er beim ________________ einen 
Termin. Julia, die seit einem Jahr seine _________ ist, bleibt bei ihm und 
________________ ihn. Philip und Julia sind seit letztem Jahr ein ________. Philip hat das 
hübsche, zärtliche Mädchen mit den blauen _________, den langen blonden ___________ 
und den großen Ringen in den niedlichen _______ sofort gemocht. Es war wirklich Liebe 
auf ____________ ! Er ist wirklich hinter ihr her _________ und seitdem sind sie immer 
zusammen. 

(5 %) Übersetzen Sie die fettgedruckten Wörter ins Isländische. 
Touristen, die Mitteleuropa besuchen, besichtigen gern die zahlreichen großen Schlösser, 
die z.B. in Deutschland und in Österreich zu finden sind. Alle Touristen bewundern die 
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Schönheit dieser Gebäude. Um die Schlösser herum gibt es oft einen großen Garten. 
Viele von ihnen sind ursprünglich nach italienischem Vorbild gestaltet worden. Die 
Besitzer der Schlösser führten zu dieser Zeit ihre Gäste gern in den schönen Garten, der mit 
kunstvoll geschnittenen Bäumen, schönen Statuen, Springbrunnen und Teichen geziert 
war. 
a) besichtigen  

b) bewundern die Schönheit dieser Gebäude  

c) Um die Schlösser herum  

d) ursprünglich nach italienischem Vorbild  

e) kunstvoll geschnittenen Bäumen  

(5 %) Island – Bitte die fehlenden Wörter auf Deutsch einsetzen. 
Island hat ein typisches __________ (úthafsloftslag ), mit sehr ___________ (breytilegt) 
Wetter. Es ist milder als man _________ (búast við) könnte. Die ____________ 
(meðalhiti) im Januar ist bei 0,5 Grad C. Bekannt sind in Island die heißen __________ 
(uppsprettur) und die vielen ____________ (eldfjöll). Das heiße Wasser benutzt man zur 
____________ (upphitun) der Häuser und für die vielen ________________ 
(útisundlaugar). Das Land ist gebirgig und die ________ (ströndin) ist tief eingeschnitten 
von _________ (firðir). 

(10 %) Deutsche Märchen. Beantworten Sie bitte die Fragen auf Deutsch. 
Der gestiefelte Kater: 
a) Wie war der Kater “ungewöhnlich” ? 

b) “Geh schnell zum See und bade dort!” sagte der Kater. Der junge Müller tat es und der 
Kater versteckte schnell seine Kleider. – Warum hat der Kater das gemacht? 

c) Wie tötete der Kater den mächtigen Zauberer? 

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein: 
a) Was machte der Wolf, damit die Geißlein dachten, er war ihre Mutter? 

b) Warum hat das siebte Geißlein überlebt? 

C. 35 % Grammatik 
(8 %) Ergänzen Sie die Endungen (þar sem við á.) 

Maria ist heute in d_____ Stadt. Sie sitzt auf d_____ Treppe vor d_____ großen Dom. Sie 
wartet auf ihr_____ Freundin Sylvia. Da kommt sie endlich ! Maria begrüßt ihr_____ gute 
Freundin herzlich. Sylvia ist heute mit ihr_____ kleinen Bruder. Sie soll d_____ Bruder in 
d_____ Kindergarten bringen. Maria und Sylvia planen schon seit ein_____ Monat 
ein_____ Interrail-Reise durch Europa. Sie gehen zusammen in ein_____ Café und setzen 
sich an ein_____ Tisch auf d_____ Terrasse. Sylvia will d_____ Europakarte aus ihr_____ 
Tasche holen. Sie hat aber leider d_____ Karte zu Hause vergessen ! 

(5 %) Adjektivendungen. Ath. sum lýsingarorðin eiga að stigbreytast. 
In den erst________ Wochen des Monats Juni machte ein französisch________ Tourist eine 
Reise durch Österreich. Er besuchte alle die bekannt________ (efsta st.) Städte und sah sich 
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die Landschaft mit ihren hoh________ Bergen und groß________ Seen an. Meistens fuhr er 
auf klein________(miðst.) Nebenstraßen. Er fuhr an den schön________ (efsta st.) 
alt________ Bauernhäusern vorbei und sah fleißig________ Bauern bei ihrer 
schwer________ Arbeit. 

(4 %) Setjið inn rétta forsetningu. 
Ich freue mich richtig ____________ meinen Urlaub im Juni. Ich interessiere mich 
____________ Musik und fahre deshalb nach Salzburg. Ich denke jetzt jeden Tag 
____________ meine Reise und hoffe, dass ich dir im September ____________ meinen 
Abenteuern erzählen kann. 

(10 %) Schreiben Sie den Text im Perfekt auf (Setjið textann í núliðna tíð). 
Peter war neunzehn Jahre alt. Sein Freund Hans lud ihn zu einem Geburtstagsfest ein, weil 
er neulich 20 Jahre alt wurde. Auf der Party trank man viel Bier und es gab auch warmes 
Brot und Kuchen. Um zwei Uhr gingen die meisten Gäste in ein Lokal im Zentrum. Peter 
und zwei Mädchen stiegen in ein kleines Auto. Sie wollten die Freundin von Anna im 
nächstgelegenen Ort holen. Die drei Jugendlichen fuhren alle mit dem Auto. Zum Glück 
schnallten alle drei die Sicherheitsgürtel an. 

(4 %) Viðtengingarháttur þátíðar. Veljið réttar sagnir skv. samhengi ( og 
persónubeygið). 

wäre hätte würde könnte 

sollte müsste dürfte  

Wenn wir “Island Land und Leute” nicht gelesen ________________, _______________ 
wir die Wörter wie Lava und Gletscher nicht kennen. Es _________________ nicht gut, als 
Isländer die Landschaft nicht beschreiben zu können. Dann ________________ man 
Ausländern nichts über sein eigenes Land erzählen. Man ________________ eigentlich 
diesen Wortschatz früher üben, damit ihn alle Schüler gut benutzen ________________. 
Wenn ich einen Freund in Deutschland ________________, ________________ ich ihm 
jetzt einen langen Brief über Island schreiben. 

(4 %) Relativsätze. Tengið með tilvísunarfornafni. 
a) Die Prüfung ist nicht schwer. Ich mache die Prüfung heute. (Prófið sem ég tek í 

dag...) 

b) Dort ist das Auto. Ich bin mit dem Auto gefahren. (Þarna er bíllinn sem ...) 

c) Kennst du die Leute? Hier stehen noch ihre Koffer. 

d) Das ist das Haus. Ich wohne in dem Haus. 

25 % Schriftlicher Ausdruck 
(10 %) Island. Schreiben Sie einen Text von ca. 60 Wörtern. Wählen Sie a) oder b) 

a) Wie, warum und von wem wurde Island besiedelt? 

b) Reykjavík, was zeigt man einem Touristen? 
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(15 %) Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text von ca. 100 Wörtern. 
Wählen Sie a) oder b) 

a) Schreiben Sie über den Anruf von Hilde an das Hotel und wie die Zimmer der 
beiden Preisträger aussahen. 

b) Warum kamen Hilde und Frau Kunkel zu dem Hotel und was passierte danach? 

Þýska, 5. bekkur, alþjóða-, mála-, viðskipta-. stærðfræði- og tölvu- og 
upplýsingadeild 

35 % Wortschatz und Textverständnis 
(10 %) Übersetzen Sie die fettgedruckten Wörter ins Isländische. 

Touristen, die Mitteleuropa besuchen, besichtigen gern die zahlreichen großen Schlösser, 
die z.B. in Deutschland und in Österreich zu finden sind. Alle Touristen bewundern die 
Schönheit dieser Gebäude. Um die Schlösser herum gibt es oft einen großen Garten, der 
vom Torgitter nicht zu sehen ist. Viele von ihnen sind ursprünglich nach italienischem 
Vorbild gestaltet worden. Die reichen und respektablen Besitzer der Schlösser führten zu 
dieser Zeit ihre Gäste gern in den schönen Garten, der mit kunstvoll geschnittenen 
Bäumen, schönen Statuen, Springbrunnen und Teichen geziert war. Dort tranken sie an 
schönen Sommertagen ihren Fünfuhrtee und hörten Konzerte zu. 
a) besichtigen  

b) die zahlreichen großen Schlösser  

c) bewundern die Schönheit dieser Gebäude  

d) Um die Schlösser herum  

e) vom Torgitter  

f) ursprünglich  

g) nach italienischem Vorbild gestaltet  

h) Die reichen und respektablen Besitzer  

i) kunstvoll geschnittenen Bäumen  

j) Fünfuhrtee  

(10 %) Was passt in die Lücken? – Setjið inn orð skv. samhengi textans. 
Philip ist ein 19 jähriger Schüler aus Aalen. Heute liegt er im Bett. Er ist krank und hat 
___________ und hohen Fieber. Morgen früh hat er beim __________ einen Termin. Julia, 
die seit einem Jahr seine _________ ist, bleibt bei ihm und ________________ ihn. Philip 
und Julia sind seit letztem Jahr ein _____________. Philip hat das hübsche, zärtliche 
Mädchen mit den blauen _________, den langen blonden ________ und den großen Ringen 
in den niedlichen _______ sofort gemocht. Es war wirklich Liebe auf _______________! Er 
ist wirklich hinter ihr her ______ und seitdem sind sie immer zusammen. 

(5 %) Island – Bitte die fehlenden Wörter auf Deutsch einsetzen. 
Island hat ein typisches _______________ (úthafsloftslag), mit sehr ___________ 
(breytilegt) Wetter. Es ist milder als man ____________ (búast við) könnte. Die 
___________ (meðalhiti) im Januar ist bei 0,5 Grad C. Bekannt sind in Island die heißen 
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__________ (uppsprettur) und die vielen __________ (eldfjöll). Das heiße Wasser benutzt 
man zur ___________ (upphitun) der Häuser und für die vielen ________________ 
(útisundlaugar). Das Land ist gebirgig und die _______ (ströndin) ist tief eingeschnitten 
von _________ (firðir). 

(10 %) Deutsche Märchen. Beantworten Sie bitte die Fragen auf Deutsch. 
Der gestiefelte Kater: 
a) Wie war der Kater “ungewöhnlich” ? 

b) “Geh schnell zum See und bade dort!” sagte der Kater. Der junge Müller tat es und 
der Kater versteckte schnell seine Kleider. – Warum hat der Kater das gemacht? 

c) Wie tötete der Kater den mächtigen Zauberer? 

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein: 
a) Was machte der Wolf, damit die Geißlein dachten, er war ihre Mutter? 

b) Warum hat das siebte Geißlein überlebt? 

40 % Grammatik 
1.  (8 %) Ergänzen Sie die Endungen (þar sem við á). 

Maria ist heute in d_____ Stadt. Sie sitzt auf d_____ Treppe vor d_____ großen Dom. Sie 
wartet auf ihr_____ Freundin Sylvia. Da kommt sie endlich! Maria begrüßt ihr_____ gute 
Freundin herzlich. Sylvia ist heute mit ihr_____ kleinen Bruder. Sie soll d_____ Bruder in 
d_____ Kindergarten bringen. Maria und Sylvia planen schon seit ein_____ Monat 
ein_____ Interrail-Reise durch Europa. Sie gehen zusammen in ein_____ Café und setzen 
sich an ein_____ Tisch auf d_____ Terrasse. Sylvia will d_____ Europakarte aus ihr_____ 
Tasche holen. Sie hat aber leider d_____ Karte zu Hause vergessen! 

2.  (6 %) Adjektivendungen. Ath. sum lýsingarorðin eiga að stigbreytast. 
In den erst________ Wochen des Monats Juni machte ein französisch________ Tourist eine 
Reise durch Österreich. Er besuchte alle die bekannt________ (efsta st.) Städte und sah sich 
die Landschaft mit ihren hoh________ Bergen und groß________ Seen an. Meistens fuhr er 
auf klein________ (miðst.) Nebenstraßen. Er fuhr an den schön________ (efsta st.) 
alt________ Bauernhäusern vorbei und sah fleißig________ Bauern bei ihrer 
schwer________ Arbeit. Bei _______________ (gut í efsta st.) Wetter hatte er eine 
wunderschön________ Fahrt. 

3.  (2 %) Fornafnaatviksorð eða forsetning og persónufornafn? 
a) Reist du gerne mit dem Auto? – Ja, ich reise gerne ___________________. 

b) Ist der Vater müde von der Arbeit? – Nein, er ist nicht müde ________________. 

c) Freust du dich über die Ferien? – Ja, natürlich freue ich mich _______________. 

d) Erinnerst du dich an deinen Großvater? – Ja, ich erinnere mich _______________. 

4.  (4 %) Relativsätze. Tengið með tilvísunarfornafni. 
a) Die Prüfung ist nicht schwer. Ich mache die Prüfung heute. (Prófið sem ég tek í 

dag...) 
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b) Dort ist das Auto. Ich bin mit dem Auto gefahren. (Þarna er bíllinn sem ...) 

c) Kennst du die Leute? Hier stehen noch ihre Koffer. 

d) Das ist das Haus. Ich wohne in dem Haus. 

5.  (2 %) Setjið rétta forsetningu á strikin. 
Ich freue mich richtig ______ meinen Urlaub im Juni. Ich interessiere mich _______ Musik 
und fahre deshalb nach Salzburg. Ich denke jetzt jeden Tag ____ meine Reise. Und hoffe, 
dass ich dir im September ______ meinen Abenteuern erzählen kann. 

6.  (4 %) Was passt am besten in die Lücken? 
a) Wir wohnen schon ____________ fünf Jahren hier in Hamburg. 

b) Bitte ____________ etwas leiser! 

c) Wo habe ich bloß ____________ Pullover hingelegt? 

d) Er weiß nicht, ob er ____________ der Konferenz teilnehmen kann. 

e) Der Bus fährt in 10 Minuten. Du ____________ dich beeilen. 

f) ____________ triffst du heute Nachmittag? Deine Freundin? 

g) Ich finde es nicht klug, zu spät ins Bett ________________. 

h) Hast du von deinen Freunden gehört, ______________ du im Urlaub warst? 

7.  (4 %) Viðtengingarháttur þátíðar. Veljið réttar sagnir skv. samhengi (og 
persónubeygið). 

wäre hätte würde könnte 
sollte müsste dürfte  

Wenn wir “Island Land und Leute” nicht gelesen ________________, _______________ 
wir die Wörter wie Lava und Gletscher nicht kennen. Es _________________ nicht gut, als 
Isländer die Landschaft nicht beschreiben zu können. Dann ________________ man 
Ausländern nichts über sein eigenes Land erzählen. Man _________________ eigentlich 
diesen Wortschatz früher üben, damit ihn alle Schüler gut benutzen ________________. 
Wenn ich einen Freund in Deutschland ________________, ________________ ich ihm 
jetzt einen langen Brief über Island schreiben. 

8.  (10 %) Schreiben Sie den Text im Perfekt auf. (Setjið textann í núliðna tíð). 
Peter war neunzehn Jahre alt. Sein Freund Hans lud ihn zu einem Geburtstagsfest ein, weil 
er neulich 20 Jahre alt wurde. Auf der Party trank man viel Bier und es gab auch warmes 
Brot und Kuchen. Um zwei Uhr gingen die meisten Gäste in ein Lokal im Zentrum. Peter 
und zwei Mädchen stiegen in ein kleines Auto. Sie wollten die Freundin von Anna im 
nächstgelegenen Ort holen. Die drei Jugendlichen fuhren alle mit dem Auto. Zum Glück 
schnallten alle drei die Sicherheitsgürtel an. 

25 % Schriftlicher Ausdruck 
1.  (10 %) Island. Schreiben Sie einen Text von ca. 60 Wörtern. Wählen Sie a) oder 
b) 

a) Wie, warum und von wem wurde Island besiedelt? 
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b) Reykjavík, was zeigt man einem Touristen? 

2.  (15 %) Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text von ca. 100 
Wörtern.Wählen Sie a) oder b) 

a) Schreiben Sie über den Anruf von Hilde an das Hotel und wie die Zimmer der 
beiden Preisträger aussahen. 

b) Warum kamen Hilde und Frau Kunkel zu dem Hotel und was passierte danach ? 

Þýska, 6. bekkur, alþjóða- og máladeild 

A. 32% Textverständnis und Wortschatz 
1. 12% Ólesinn texti 

Junge Hose–alte Geschichte 

Heute trägt fast jeder Jeans. Viele junge und auch ältere Leute können sich gar nicht mehr 
vorstellen, jemals eine andere Hose anzuziehen. Jeans sind immer noch modern, obwohl 
diese „Superhose“ schon mehr als 150 Jahre alt ist. 

Erfunden hat sie Levi Strauss.  Als er im Jahre 1848 nach Amerika kam, hatte er sich 
bestimmt nicht gedacht, daß er einmal eine weltberühmte Erfindung  machen würde, die 
„Blue Jeans“. 

Levi Strauss, der den Beruf eines Schneiders gelernt hatte, war mit 18 Jahren aus 
Deutschland ausgewandert, um dort, wie viele andere Menschen auch, sein Glück zu 
suchen. Seine Familie, Vater, Mutter und acht Geschwister mußte er in der Heimat 
zurücklassen. 

Nach einer langen und beschwerlichen Seereise war er schließlich nach San Francisco 
gekommen. Dort herrschte zu dieser Zeit das Goldfieber. Zu Tausenden kamen die 
Menschen ins Land, um in den Bergen und Flüssen nach Gold zu suchen. Aber Levi Strauss 
war nicht nach Amerika gekommen, um nach Gold zu graben. 

Er träumte davon, einmal ein eigenes Geschäft zu eröffnen, und so begann er, in einem 
kleinen Laden als Verkäufer zu arbeiten. 

Doch eines Tages brach in dem Laden ein Feuer aus, und Levi Strauss verlor seinen 
Arbeitsplatz. Da gab ihm ein Freund einen Rat.  „Geh doch zu den Goldgräbern, die 
brauchen dich. Du bist doch Schneider, die Goldgräber können ihre Hosen nicht selber 
reparieren, und Frauen gibt es dort keine.“ 

So zog Levi Strauss los und wanderte zu Fuß in die Berge. In einem kleinen Dorf bei 
Sacramento baute er sich ein Häuschen aus Holz und begann zu arbeiten. Sein Geschäft 
ging gut. Er kaufte alte Kleider, brachte sie in Ordnung und verkaufte sie wieder mit 
Gewinn. 

Eines Tages wurde ihm zu einem sehr günstigen Preis ein großes Stück fester, blauer 
Baumwollstoff angeboten. Er kaufte den Stoff und machte daraus Decken für die 
Pferdewagen der Goldgräber. Aber niemand wollte sie kaufen. „Decken brauchen wir 
keine“, sagten die Goldgräber,  „was wir brauchen, sind Hosen!“ 

Levi Strauss erkannte sofort die Gelegenheit und machte aus dem blauen, festen 
Baumwollstoff Hosen. Das war die Erfindung der Blue Jeans! 
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Sie wurde sofort in ganz Amerika ein Erfolg. 

Die Goldgräber kauften diese Hose, weil sie haltbar und praktisch war und große Taschen 
hatte, in die man sogar Werkzeug stecken konnte. Bald trugen auch Cowboys und 
Viehhändler diese idealen Hosen. 

Als Levi Strauss 1902 starb, war er Millionär, und seine Firma war zum größten 
Kleiderhersteller der Welt geworden. Noch heute ist seine Hose das beliebteste 
Kleidungsstück bei Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt. 

Kreuzen Sie den Satz an, der sinngemäß dasselbe sagt, wie der Text. Es ist immer nur 
eine Antwort richtig. (Krossið við setninguna sem merkir efnislega það sama og 
textinn hér á undan. Aðeins eitt svar er rétt, enginn mínus fyrir rangt svar.) 

1. Als Levi Strauss nach Amerika kam: 
 wurden dort gerade die Jeans erfunden. 
 hatte er die Jeans schon erfunden. 
 wurde er zum Erfinder der Jeans. 

2. Levi Strauss fuhr nach Amerika: 
 weil er dort einen Beruf lernen wollte. 
 weil er eine schöne Reise machen wollte. 
 weil er Erfolg haben wollte. 
 weil er sich von seiner Familie trennen wollte. 

3. Was machte Levi Strauss zuerst in Amerika: 
 Er arbeitete als Goldgräber. 
 Er machte einen kleinen Laden auf. 
 Er suchte sich einen Arbeitsplatz im Gebirge. 
 Er fand einen Arbeitsplatz als Verkäufer. 

4. Als Levi Strauss im Goldgräberdorf war: 
 baute er Holzhäuser. 
 nähte er neue Kleider. 
 verkaufte er alte, reparierte Kleider. 
 reparierte er Hosen für die Frauen der Goldgräber. 

5. Levi Strauss hatte den blauen Stoff gekauft: 
 um daraus Hosen zu nähen. 
 weil der Stoff nicht viel kostete. 
 weil die Goldgräber Hosen brauchten. 
 weil er eine Decke brauchte. 

6. Die Jeans wurden schnell ein Erfolg: 
 weil jeder gerne wie ein Cowboy aussehen wollte. 
 weil sie bequeme Arbeitshosen waren. 
 weil sie wirklich gut aussahen. 
 weil sie den Goldgräbern gut paßten. 

2. 10% Bitte setzen sie die Wörter auf Deutsch in den Text hinein. 
Die Greisin. 

Meine Grossmutter ging nie zu den ______ (heimboð) der Leute in der Stadt und besuchte 
selten ihre ______ (kunningjar). Dafür besuchte sie häufig die _______ (verkstæði) eines 
_______ (skósmiður) in einer verrufenen ______ (götu) in der, besonders ________ 
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(seinnipartinn) nicht besonders respektable Personen sich trafen. Dieser Freund war ein 
Mann der viel in der Welt _______(ferðast) war. Es hiess aber auch, dass er _______ 
(drekka). Er war ____ (að minnsta kosti) kein Verkehr für meine Grossmutter. Ihr Sohn, der 
Buchdrucker, versuchte ein _________ (samtal) darüber zu führen, aber ohne Erfolg. 

 
3. 10% Bitte übersetzen Sie die understrichenen Worte auf Isländisch. 

Wenn sie das freie Bett nicht nehmen, wird es einen Müden gefunden haben. 

Herr Schwamm verlangsamte seine Schritte, als er die Zimmertür mit der ihm genannten 
Zahl erblickte. 

Er trat in das Zimmer, in das er eingewiesen worden war. 

Er schloβ die Tür und tastete mit der Hand nach dem Lichtschalter. 

Mein Sohn ist sehr sensibel und reagiert bereits, wenn ein Schatten auf ihn fällt. 

B. 38% Grammatik 
1. 5% Konjunktionen  (Tengið setningarnar með því að velja viðeigandi aukatengingu 

þannig að þær verði rökréttar. Notið hverja tengingu aðeins einu sinni.) 
daß weil wenn als ob 

Am Abend, __________ sie dann immer nach Hause kam, machte die Mutter Lärm im 
Treppenhaus. Sie schimpfte auf den Vater, __________ er nicht genug Geld schickte. Die 
Mutter war so laut, ________ die Nachbarn wach wurden.  

_____________ sie später bei Peter am Bett saß, versprach sie ihm, sich zu bessern. 
Manchmal war dann wirklich eine Zeitlang alles gut. Aber Peter wußte nie, _______ die 
guten Zeiten lange dauern würden. 

 
2. 8% Viðtengingarháttur þátíðar (notið allar sagnirnar). 
werden mögen haben müssen können sein 

Wenn du Lust ______ , _______ wir zusammen eine Reise machen. Wohin _____ du dann 
am liebsten fahren? _____ Europa für dich interessant oder ________ du eine längere Reise 
planen wollen? In Europa _______ wir z.B. die schönen Alpen besichtigen und dann 
______ wir unbedingt auf den höchsten Gipfel fahren. Von dort _______ du eine gute 
Aussicht über die Berge. 

3. 10% Stíll–Bitte auf Deutsch übersetzen. 
Gamla konan, sem við kynntumst í sögunni, átti mörg börn. Maður hennar var dáinn og 
börnin voru flutt að heiman. Hún var sjálfstæð og ákvað sjálf, hvernig hún vildi lifa. Gamalt 
fólk í dag lifir lengur en áður. Sá sem lifir heilbrigðu lífi, getur orðið 90 ára eða eldri. Ef til 
vill búa afi eða amma ykkar á elliheimili (-s Altersheim). Ég vona, að þið heimsækið þau 
oft. 

4. 10% Ergänzen Sie die  fehlenden Präpositionen (forsetningar), Endungen (endingar) 
oder Pronominaladverbien (fornafnaatviksorð).  

auf in von über seit vor an mit 

Der Portier sprach ____ d____ Mann. Der Gast konnte natürlich _____ ander___ Hotels 
nachfragen. 
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Der Fremde hatte ____  d____ Gast gewartet. Herr Schwamm erzählte ihm _______ 
sein_____ Problemen. Er und der Fremde sprachen lange _____. Er mußte die ganze Nacht 
____ sein___ Sohn denken.  

Renate wollte _______ d_____ Zug nach Holland fahren. ______ 15 Jahr____ hatte sie 
Erich nicht gesehen. _______ hatten die beiden jetzt Angst? Konnten sie heute nicht einfach 
____ d______ dummen  Streit von damals lachen?  

5. 5%  Setzen Sie den folgenden Text ins Passiv. (Þolmynd, sleppið geranda). 
Die Schüler des Gymnasiums machen jedes Jahr eine Reise. In diesem Jahr haben sie die 
Insel Kreta gewählt. Sie lasen viele Reisebücher und sie sahen auch Filme über diese schöne 
Insel. Jetzt schreiben diese Schüler die Abiturprüfung.  

C. 30% Schriftlicher Ausdruck 
1. 10% Erzählen sie von Wilfried Kalk und warum er einmal zu spät zur Arbeit kam. 

(Etwa 100 Worte). 

2. 20% ,,Er hieß Jan” von Irina Korschunow. 

Das Mädchen Regine verändert sich seit ihrer Begegnung mit Jan. 

Wie war Regine bevor sie Jan kennenlernte und wie war Regine nachdem sie Jan kannte? 
Erzählen Sie von Regine und nennen Sie Beispiele für ihre Veränderung! (Schreiben Sie 
etwa 200 Worte.) 
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Prófdómarar 
Prófdómarar á stúdentsprófi vorið 2004: 

Ásta G. Briem franska 
Guðlaugur Stefánsson þýska 
Guðmundur Karlsson þýska 
Guðrún Kvaran íslenska 
Ingibjörg Sigurðardóttir enska 
Isabel Saguar spænska 
Kári Kaaber latína og saga 
Neil McMahon enska 
Ósa Knútsdóttir danska 
Rögnvaldur Möller stærðfræði 
Sigurbjörg Gylfadóttir franska 
Valgerður Guðjónsdóttir þýska 
Þórhallur Guðlaugsson markaðsfræði og stjórnun 
Þórhildur Oddsdóttir danska 
Þórunn Erna Jessen danska 

Slit lærdómsdeildar VÍ 2004 
 
Formaður Verslunarráðs Íslands, kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir! 
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar Verzlunarskóla Íslands 
verður slitið að loknu 99. starfsári sínu við brautskráningu stúdenta. Sérstaklega fagna ég komu 
stúdentsefna sem hér sitja nú og bíða þess að fá afhent skírteini sín og setja upp sinn hvíta koll. 
Foreldra og aðra aðstandendur býð ég einnig og ekki síður velkomna. Það er vel að foreldrar 
skuli sýna skólanum velvild og sóma með því að vera hér og taka þátt í þessari athöfn. Að venju 
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 236 nemendur til prófs. Af þeim hafa 200 lokið prófum með fullnægjandi hætti, 
en 29 eiga enn eftir að ljúka prófum eða endurtaka próf til þess að ná upp í 6. bekk, sem er 
óvenjumikill fjöldi. Búast má við svipuðum fjölda nemenda í 6. bekk næsta vetur og verið 
hefur. 
Í 6. bekk gengu 228 nemendur undir stúdentspróf og hafa 223 þeirra lokið prófum og verða 
brautskráðir nú sem er 9 stúdentum færra en brautskráðir voru síðastliðið vor. Eigi að síður er 
hér um að ræða einn stærsta stúdentahópinn í sögu skólans. Af þessum 223 stúdentsefnum koma 
49 úr alþjóðadeild, 60 úr viðskiptadeild, 7 úr máladeild, 54 úr hagfræðideild, 50 úr 
stærðfræðideild og 3 luku stúdentsprófi utanskóla.  

Kæru stúdentsefni. 
Liðinn vetur hefur verið óvenjulegur um margt og ef til vill stórbrotnari og minnisverðari en 
aðrir vetur svo sem vel hæfir nítugasta og níunda starfsvetri skólans. Við höfum verið að ljúka 
erfiðum og viðamiklum breytingum á húsnæði skólans með tilheyrandi ónæði og óþægindum. 
Segja má að ástandið hafi stundum verið þannig að full ástæða hafi verið til að kvarta enda 
óþolandi ástand og ég verð að viðurkenna að ég dáðist oft að þolinmæði nemenda, sem urðu að 
láta raskið yfir sig ganga, ekki aðeins eðlilegt ónæði heldur langar verktafir, sem ekki var 
auðvelt að skilja og skýra. Skólastjóri sá, sem bar ábyrgð á framkvæmdum, mun enda sætta sig 
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við að fá lága einkunn fyrir frammistöðu sína á því prófi, en gleðst því meir yfir þeim mörgu og 
glæsilegu einkunnum sem nú liggja fyrir hjá stúdentsefnum skólans. Það er vel að mestu afrekin 
séu unnin af nemendum, því þeirra er Verzlunarskólinn. Engu að síður verðum við að 
viðurkenna að nú loks þegar framkvæmdum er lokið, þá leynir sér ekki, að vel hefur tekist til. 
Smíðin er vönduð og allur frágangur gullfallegur. Við höfum tekið í notkun 20 nýjar og bjartar 
kennslustofur, nýtt og stórglæsilegt 350 fermetra bókasafn og tvo fyrirlestrasali. Nemendur hafa 
fyrir löngu gefið gamla hátíðarsal skólans nafnið Blái salur og því lá beint við að nú kæmi 
Rauði salur og Græni salur. Við innritun nýnema nú í júní mun sjást að eitthvað nýtt er á 
ferðinni í okkar gamla skóla, því þá verða í fyrsta sinn teknir inn nemendur í þriggja ára 
stúdentspróf og fjarnám auk hefðbundins náms á öllum bóknámsbrautum. Við væntum þess að 
námsaðstaða í skólanum sé nú orðin sú öflugasta á landinu, þó að auðvitað megi alltaf gera 
betur, og þá sérstaklega hvað varðar vinnuaðstöðu starfsfólks. Skóli verður aldrei gamall því 
nem-endurnir eru alltaf jafn ungir. Og verka þeirra nemenda, sem nú verða brautskráðir, sér svo 
sannarlega stað. Stúdentsefni okkar mynda áberandi sterkan hóp glæsilegra og gáfaðra 
ungmenna sem eiga eftir að láta til sín taka hvarvetna í þjóðlífinu. 

Kæru stúdentsefni. 
Þið létuð líka til ykkar taka í vetur. Námið gekk vel og betur en oft áður. Félagslífið gekk svo 
vel og varð svo árangursríkt að skólastjóri treystir sér til að segja að betri stjórn hafi ekki verið á 
fyrirtækjum nemenda síðustu áratugina. Hæst ber þar sigursæld ykkar og glæsilega frammistöðu 
í keppnum og sýningum. Framkoma ykkar í fjölmiðlum hefur og verið með þeim hætti að 
sennilega hefði skólinn getað látið ógert að kynna sig og fengið nægar umsóknir samt nú í vor. 
Þar til viðbótar hafið þið kynnt skólann fyrir grunnskólanemendum með frábærum árangri og ég 
vænti þess að uppskera þess starfs verði mikil og góð og sýnileg á opnu húsi skólans í næsta 
mánuði. 
Hvarvetna þar sem nemendur skólans hafa komið fram hafa þeir vakið eftirtekt með þeim hætti 
að ungt fólk, sem með fylgist, segir: þarna vil ég vera. Eins og við vitum þá eru það sjöttubekk-
ingar sem umfram aðra skapa skólabraginn. Hafið þökk fyrir ykkar starf og framgöngu alla. 
Hafi einhvern tíma í vetur komið upp vandamál í þessum hópi þá hefur það verið svo lítið að 
enginn hefur hirt um að segja skólastjóra frá því. Ég verð eiginlega að vera sammála forseta 
Íslands sem sagði, þegar við gengum út eftir athöfn sem nemendur buðu okkur til, hér í Há-
skólabíói í vetur: „Það er ekki mikill vandi að vera skólastjóri svona nemenda.“ 

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 séu svo 
margar ákvarðanir teknar sem skipta sköpum. Allt fyrsta stúdentsárið er í hugum margra 
sveipað spenningi og ævintýraljóma sem aldrei slökknar. 
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 sér 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. Kennarar 
vinna verk sín eins og góður garðyrkjumaður. 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, fylgjast með og vera til staðar. Þannig 
hefur það verið í Verzlunarskóla Íslands. Kennarar hafa lagt námsefnið fyrir, útskýrt og bent á. 
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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. 
Sum ykkar hafa nú þegar náð að láta fyrstu blómin þroskast 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 eitthvert 
ykkar er orðið óþolinmótt þá skulið þið muna, að það er varla komið vor í lífi ykkar. Öll eigið 
þið eftir að blómstra þannig að eftir verður tekið og aðdáun vekur 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 að fylla flokk stúdenta Verzlunarskóla Íslands. Ég vona að þið hafið náð þeim árangri 
sem að var stefnt og vissulega getið þið verið stolt og ánægð með próf ykkar. 
Skólastjóri 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 átt þátt í að móta, mennta og aga ykkur nokkur mikilvægustu ár ævi ykkar. Við 
höfum auðgað líf hvert annars. Það er hlutverk skólans og þeirra sem þar vinna að búa ykkur 
undir að takast á við lífið og þá þannig að þig vaxið með lífinu og af lífinu. Ekki aðeins með því 
að kenna ykkur þau fræði, sem 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. 
Við byrjum á að afhenda Verðlaun Verslunarráðs Íslands. Formaður ráðsins, Jón Karl Ólafsson, 
afhendir þau. 

Verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi hlýtur: 
Sigurður Smári Sigurðsson   6-E  
með I. ág. eink. 9,83 að meðaltali. 

Verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á stúdentsprófi hlýtur: 
Guðbjörg Benjamínsdóttir   6-B I. ág. eink. 9,67 að meðaltali. 

Flugleiðir veita að þessu sinni verðlaun fyrir íslensku- og söguritgerð. Steinn Logi Björnsson, 
framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Flugleiða afhendir verðlaunin en þau hlýtur: 

Valur Ægisson     6-X 

Verðlaun Hjartar Jónssonar, kaupmanns, fyrir færni í móðurmáli, kr. 10.000: 
Guðný Ella Thorlacius    6-Y I. ág. eink. 9,0. 

Verðlaun Raungreinasjóðs fyrir afburðaárangur í eðlisfræði, kr. 10.000: 
Arna Varðardóttir    6-X I. ág. eink. 9,5. 

Bókaverðlaun frá Stærðfræðifélaginu fyrir afburðaárangur í ólesinni stærðfræði: 
Arna Varðardóttir    6-X I. ág. eink. 9,5 
Elísabet Gísladóttir    6-X I. ág. eink. 9,0 
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Hildur Þóra Karlsdóttir    6-Y I. ág. eink. 9,0. 

Verðlaun skólans, kr. 10.000 fyrir bestan árangur í tölvufræði á stúdentsprófi, hlýtur: 
Vignir Ísberg     6-Y. I. ág. eink. 10,0 

Verðlaun Eddu-Miðlunar fyrir framúrskarandi árangur í íslensku:  
Hafsteinn Dan Kristjánsson   6-R I. ág. eink. 10. 
Einnig með einkunnina 10 var: 
Elísabet Gísladóttir    6-X 

Gefum henni gott klapp. 

Verðlaun Minningarsjóðs um dr. Jón Gíslason: 

Þýska. 
Guðbjörg Benjamínsdóttir   6-B 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í þýsku. 

Latína. 
Auður Benediktsdóttir    6-L og 
Unnur María Birgisdóttir   6-L 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í latínu. 

Enska. 
Guðný Ella Thorlacius    6-Y og 
Hafsteinn Dan Kristjánsson   6-R 
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í ensku. 

Franska. 
Vigdís Sveinsdóttir    6-A 
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í frönsku. 

Hæsta meðaleinkunn í erlendum tungumálum: 
Unnur María Birgisdóttir   6-A 
peningaverðlaun kr. 15.000. 

Þá er lokið afhendingu verðlauna Minningarsjóðs dr. Jóns. 

Bókaverðlaun Þýska sendiráðsins: 
Arna Varðardóttir    6-X I. ág. eink. 10,0 
Elísabet Gísladóttir    6-X I. ág. eink. 10,0 
Ástríður Birna Árnadóttir   6-B I. ág. eink. 9,5 
Eyrún Arna Eyjólfsdóttir   6-X I. ág. eink. 9,5 
Unnur María Birgisdóttir   6-A I. ág. eink. 9,0 

Verðlaun Sögufélagsins fyrir einstæðan árangur í sögu á stúdentsprófi hlýtur: 
Hafsteinn Dan Kristjánsson   6-R I. ág. eink. 10,0. 

Verðlaun Sögufélagsins fyrir frábæran árangur í listasögu hlýtur: 
Sigrún Jana Finnbogadóttir   6-R I. ág. eink. 9,5. 

Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í spænsku hlýtur: 
Auður Benediktsdóttir    6-A 
Tveggja vikna framhalds spænskunámskeið ásamt gistingu frá Don Quijote skólanum á 
Spáni. 

Verðlaun skólans fyrir frábæran árangur í alþjóðafræði og menningarfræði hljóta: 
Guðbjörg Benjamínsdóttir   6-B I. ág. eink. 9,5 og 10.0 
Ástríður Birna Árnadóttir   6-B I. ág. eink. 9,0 og 9.0. 
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Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði frá Efnafræðifélagi Íslands: 
Elísabet Gísladóttir    6-X I. ág. eink. 10,0. 

Bókaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íþróttum: 
Jenný Magnúsdóttir    6-Y I. ág. eink. 10,0. 
Ásgeir Örn Hallgrímsson   6-X I. ág. eink. 10,0. 

Ásgeir Örn er að keppa með landsliðinu og getur því ekki verið hér með okkur nú. Mér finnst 
ástæða til að nefna það að Ásgeir hefur sýnt alveg einstaka ástundun og árangur og ekki síður 
hér í skólanum en í íþróttunum. Mér finnst nú stundum að álagið á okkar ungu afreksmenn í 
íþróttum sé meira en góðu hófi gegni, og Ásgeir er einn þeirra fáu nemenda sem hefði mátt 
biðja oftar um frí en hann gerði. Afreksmaður sem ekki vill láta hlífa sér. 

Bókaverðlaun skóla fyrir hæstu aðaleinkunnir: 
Dúx  Arna Varðardóttir   6-X I. ág. eink. 9,6 
Semidúx: Erla María Guðmundsdóttir  6-S I. ág. eink. 9,5 
Semidúx  Hafsteinn Dan Kristjánsson  6-R I. ág. eink. 9,5 
4.–5.  Elísabet Gísladóttir   6-X I. ág. eink. 9,4 
4.–5.  Guðbjörg Benjamínsdóttir  6-B I. ág. eink. 9,4 
6.–7.  Jóhanna Katrín Pálsdóttir  6-S I. ág. eink. 9,0 
6.–7.  Kristrún Tinna Gunnarsdóttir  6-R I. ág. eink. 9,0 
8.  Auður Benediktsdóttir   6-L I. einkunn 8,9 
9.–12.  Hildur Þóra Karlsdóttir  6-Y I. einkunn 8,8 
9.–12. . Anna Rut Ágústsdóttir  6-R I. einkunn 8,8 
9.–12.  Sigurður Smári Sigurðsson  6-E I. einkunn 8,8 
9.–12.  Valur Ægisson    6-S I. einkunn 8,8 
13.–6.  Magnús Sigurðsson   6-X I. einkunn 8,7 
13.–16.  Dagný Ósk Aradóttir   6-S I. einkunn 8,7 
13.–16.  Edda Lára Lúðvígsdóttir  6-D I. einkunn 8,7 
13.–16.  Unnur María Birgisdóttir  6-L I. einkunn 8,7 

Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjórn Nemendafélagsins og nemendum öllum fyrir 
samstarfið í vetur. Samstarf sem hefur verið svo gott að fram á meira verður vart farið. Það 
styrkir skólann óneitanlega að hafa slíkum úrvals nemendum á að skipa sem hér eru. Ég held að 
á engan sé hallað þó ég segi að í þessu afburðaliði hafi Baldur Kristjánsson, sem var forseti 
félagsins á liðnum vetri, borið þyngstu byrðarnar og sýnt mesta forystuhæfileika. Það er ekki 
auðvelt að láta eitt þúsund nemendur ganga í takt en það tókst Baldri með því að vera alltaf 
fremstur í hópnum sjálfur. Mínar bestu kveðjur og þakkir fyrir frábær störf og viðkynningu. 

Kæru stúdentar og vinir. 
Nú líður að kveðjustund þegar hver heldur í sína áttina. Munið 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 hefur 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 tíminn 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 
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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. 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 spennandi 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 á að ná. 
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 skólans ykkur til handa að þið 
megið halda áfram að vaxa af verkum ykkar og að þið megið njóta góðs lífs og ríkulegrar 
andlegrar næringar, 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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