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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
stjórnarmanna situr hann. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum en þó þurfa
minnst þrír stjórnarmenn að greiða tillögu atkvæði sitt til þess að hún teljist samþykkt.

Það sem gerist á fundum stjórnarinnar skal bókað í gerðabók.
Stjórnin heldur fundi eftir þörfum. Hún skal halda sérstaka fundi þar sem rekstraráætlanir,
fjárfestingaráætlanir, ársreikningar og önnur mál skólanna eru til afgreiðslu. Að öðru leyti
starfa skólanefnd og háskólaráð að sérmálum skólanna.
5. gr.
Sjálfseignarstofnunin ábyrgist skuldbindingar Verzlunarskóla Íslands og Háskólans í
Reykjavík með eignum sínum. Framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands skal bera ábyrgð á
framkvæmdastjórn 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 fjárfest
ingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfseignar
stofnunarinnar.
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 greiðslu
tilhögun þeirra. Háskólaráð skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn stofn
unarinnar.
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 fjárfest
ingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfseignar
stofnunarinnar.
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 sjálfseignarstofn
unarinnar 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 Bdeild 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

Stjórn og starfslið
Skólanefnd
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Skólastjóri
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Verkefnastjórar
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Þorkell H. Diego, prófstjórn
Þórður Möller, próftafla

Deildarstjórar
Alþjóðadeild
Dönskudeild
Enskudeild
Íslenskudeild
Íþróttadeild
Lögfræðideild
Náttúrufræðideild
Rómönsk mál
Sögu og félagsfræðideild
Stærðfræðideild
Upplýsingatæknideild
Viðskiptagreinadeild
Þýskudeild

Kirsten Friðriksdóttir
Ágústa Pála Ásgeirsdóttir
Bertha Sigurðardóttir
Gunnar Skarphéðinsson
Viðar Símonarson
Þuríður Jónsdóttir
Ólafur Halldórsson
Sigrún Halla Halldórsdóttir
Árni Hermannsson
Þórður Möller
Gísli Björn Heimisson
Guðlaug Nielsen
Nanna Þ. Lárusdóttir

Kennarar
Aðalheiður Ásgrímsdóttir, cand. oecon.:
Bókfærsla í 3R; 4X og Y.
Alda Jóna Nóadóttir, B.S.:
Rekstur fyrirtækja í 6E.
Markaðsfræði í 5A, B, D, E og F.
Málefni líðandi stundar í 6val.
Alexía M. Gunnarsdóttir, B.A.:
Íslenska í 4X; 5S; 6E og R.
Arna K. Steinsen, íþróttakennari:
Íþróttir í 3B, F og R; 4E, X og Y; 5B, E
og Y; 6A og Y.
Auður Fríða Gunnarsdóttir, M.A.:
Þýska í 4D og F; 5B, R, X og Y.
Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, B.A.:
Danska í 3M, P og V; 4D, F
og H; 5B.
Ármann Halldórsson, B.A.:
Enska í 3H, R og U; 5B og U; 6L og Y.
Heimspeki í 6val.
Árni Hermannsson, B.A.:
Latína í 5B; 6L.
Saga í 6L og S.
Listasaga í 6val.
Ásdís Rósa Baldursdóttir, B.Ed.:
Stærðfræði í 3A og H; 4E og H.
Ásta Henriksen B.A.:
Enska í 3A, F og M; 4J, K og M.
Baldur Sveinsson, B.A.:
Tölvunotkun í 3P og V.
Benedikt Ingi Ásgeirsson, B.S.:
Efnafræði í 5F, X og Y; 6X og Y.
Berta Guðmundsdóttir, B.A.:
Hagfræði í 4 E og I.
Stjórnun 6E og D.

Bertha S. Sigurðardóttir, M.A.:
Danska í 4K.
Enska í 5A, B og F; 6A.
Bjarni Már Gylfason, B.A.:
Bókfærsla í 3F.
Hagfræði í 4M, X og Y; 5S; 6R og T.
Málefni líðandi stundar í 6val.
Brjánn Guðni Bjarnason, B.S.:
Stærðfræði í 4G og J.
Tölvunotkun í 3A, R, T, U og V.
Bryndís Íris Stefánsdóttir, B.S.:
Náttúrufræði í 3B, G og T.
Daði Sverrisson, cand. oecon.:
Hagfræði í 4X og Y; 6R og T.
Eiríkur K. Björnsson, M.A.:
Saga í 4G, H, J og M; 5D, E og F; 6T.
Stjórnmálafræði í 6 val.
Eygló Eiðsdóttir, M.A.:
Íslenska í 3A, G og R; 4K og M.
Friðrik Sigfússon, M.A.:
Ensku í 5R og Y; 6S, U og X.
Gísli Björn Heimisson, kerfisfræðingur:
Tölvunotkun í 3F.
Forritun 6U.
Lokaverkefni 6U.
Stýrikerfi og gagnasöfnun 5U.
Guðbjörg Tómasdóttir, B.A.:
Danska í 4I, X og Y.
Guðlaug Nielsen, cand.oecon.:
Bókfærsla í 3P; 4D, E og H; 6E, R og T.
Guðrún Egilson, B.A.:
Íslenska í 3B, T og V; 5B og U.
Guðrún Inga Sívertsen, B.A.:
Bókfærsla 3H.
Hagfræði í 4 G, H og K; 5D; 6A og S.

Gunnar Skarphéðinsson, B.A.:
Íslenska í 4Y; 5R og X; 6S, T og X.
Gylfi Hafsteinsson, cand.mag.:
Íslenska í 3F og U; 4G og J; 5E og F.
Hafsteinn Þór Hauksson, stud.jur.:
Lögfræði í 6A.
Hallur Örn Jónsson, háskólanemi:
Tölvunotkun í 3B, G, H, M, T og U; 4H og
I.
Saga 5S.
Haukur Örn Birgisson, stud. jur.:
Lögfræði í 6E og T.
Heiðrún Geirsdóttir, B.A.:
Menningarfræði í 5A og B; 6A.
Saga í 4D, F, I og K; 5B.

Ingimar Hólm Guðmundsson, B.S.:
Eðlisfræði 5 X og Y; 6X og Y.
Stærðfræði 3F og T; 4D.
Stjörnufræði í 6val.
Ingólfur Gíslason, B.S.:
Stærðfræði í 5X; 6S og U.
Ingveldur Bragadóttir, íþróttakennari:
Íþróttir í 3A, H, M og S; 4D, F og H; 5D
og X; 6R, U og X.
Jóhanna Björnsdóttir, B.S.:
Tölvunotkun í 4D, J og M.
Jóhannes Runólfsson, hagfræðinemi:
Bókfærsla í 3F.
Hagfræði í 4M; 5S.

Hilda Hrund Cortes, B.A.:
Sálfræði í 6val.

Jón Ingvar Kjaran, B.A.:
Saga í 5A, X og Y; 6A, E og U.
Alþjóðafræði 5B.
Rússneska í 6val.

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

Jónína Ólafsdóttir, B.A.:
Enska í 3P; 4E, G og Y; 6D og R.

Hjörtur Hjartarson, háskólanemi:
Tölvunotkun 3F.
Upplýsingafræði 5A, B, D, E, og F.

Kirsten Friðriksdóttir, B.A.:
Alþjóðafræði í 5A; 6A.
Danska í 4J.

Hrafnhildur Guðmundsdóttir B.A.:
Franska í 3A, M og S; 4I og Y; 5A; 6A.

Kristín I. Jónsdóttir, B.A.:
Tölvunotkun í 4E, X og Y.

Hulda S. Sigtryggsdóttir, cand.mag.:
Saga í 4X og Y; 5R og U; 6D og R.

Kristín Norland, B.A.:
Enska í 5D, E og S; 6E og T.

Inga Dóra Sigurðardóttir, M.S.:
Stærðfræði í 3B og R; 5A og R; 6D og R.

Laufey R. Bjarnadóttir, B.A.:
Enska í 3B, G og N; 4D, F og I.

Ingi Ólafsson, dr.scient.:
Stærðfræði í 6Y.

Margrét Auðunsdóttir, B.S.:
Efnafræði í 5A og D.
Líffræði í 6D, E, R, X og Y.

Ingibjörg S. Helgadóttir, B.Ed.:
Danska í 3A, G, N og U; 4E, G og M.
Ingibjörg Ósk Jónsdóttir, B.A.:
Danska í 3B, F, H, R, S og T.

Marion Wiechert, B. Ed.:
Þýska í 3B og U; 4H og X; 5S.
María Jóhanna Lárusdóttir, B.A.:
Íslenska í 4F; 6A og D.
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Nanna Þ. Lárusdóttir, B.A.:
Þýska í 3P, M og V; 5E og F; 6A.
Ólafur Árnason, cand.merc.:
Bókfærsla í 3A og S.
Hagfræði í 5E og F.
Fjármál í 5S.
Rekstur fyrirtækja í 6D.
Ólafur Víðir Björnsson, cand.mag.:
Íslenska í 4E og I; 5A, D og Y; 6L og Y.
Ólafur Halldórsson, B.S.:
Efnafræði í 5F, R, S og U.
Líffræði í 6A og L.
Náttúruvísindi í 3A og J.
Óli Njáll Ingólfsson, kennari:
Tölvunotkun í 3B, N og S; 4F og M.
Saga í 4E.
Óskar Knudsen, B.S.:
Náttúruvísindi 3M, N og V.
Jarðfræði 4X og Y.
Ragna Kemp, M.A.:
Þýska í 3H, N og T; 4E, G og H.
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, B.S.:
Stærðfræði í 3N; 4F og I.
Sandra Eaton, M.A.:
Enska í 3S, T og V; 4H og X; 5X.
Sigurbjörg Eðvarðsdóttir, M.A.:
Franska í 3F og R; 5B.
Sigrún Halla Halldórsdóttir, B.A.:
Franska í 3P og T; 4H, J og K;
5R og Y.
Sigurbergur Sigsteinsson, íþróttakennari:
Íþróttir í 3F og R; 4E; 5B og E; 6A.
Sigurður E. Hlíðar, B.S.:
Efnafræði í 5A, B og E.
Líffræði í 6A, D, E, S, T, U, X og Y.

Sólveig Friðriksdóttir, Dipl.Ed.:
Tölvunotkun í 4H, I og K.
Upplýsingafræði í 5A, B, D, E og F.
Steinunn Þorsteinsdóttir, B. S.:
Stærðfræði í 3G og U; 4M; 5F og S; 6
E.
Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræðikennari:
Stærðfræði í 3S; 4X; 5A, B og U; 6T.
Tómas Bergsson, cand.oecon.:
Bókfærsla í 4G, I, J og M; 6D og S.
Hagfræði í 4D, F og J; 6A og B.
Tölvubókhald í 4F, I, J og M.
Tómas Örn Sölvason, cand.oecon.:
Bókfærsla í 3U; 4F og K.
Fjármál 5R.
Hagfræði í 5R.
Tölvubókhald í 4D, F, I, J og M.
Viðar Hrafnkelsson, B.S.:
Stærðfræði í 3M og V; 4K; 5D og E.
Viðar Símonarson, íþróttakennari:
Íþróttir í 3A, B, H, M og S; 4D, F, H, X
og Y; 5D, X og Y; 6R, U, X og Y.
Vilhelm Sigfús Sigmundsson, B.S.:
Eðlisfræði í 5X og Y; 6X og Y.
Þorgerður Aðalgeirsdóttir, B.A.:
Þýska í 3B og U; 4H og X; 5S.
Þorkell H. Diego, B.A.:
Íslenska í 3M og S; 4D; 6U.
Þorsteinn Kristinsson, kerfisfræðingur:
Forritun í 4M; 5U, X og Y.
Margmiðlun í 5U.
Gagnasafnsfræði í 5U.
Þórður Möller, B.S.:
Stærðfræði í 3P; 4Y; 5B og Y; 6X.
Þuríður Jónsdóttir, cand.jur.:
Lögfræði í 6D, L, R, S, U, X og Y.

Soffía Magnúsdóttir, B.A.:
Íslenska í 3H, P og N; 4H.
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Starfslið
Axel V. Gunnlaugsson, fjarnámsstjóri
Árni Steinsson, vaktmaður
B. Helga Sigurþórsdóttir, námsráðgjafi
Bragi Þór Valsson, kórstjóri
Erna G. Franklín, ritari skólastjóra
Guðbjörg Þorvaldsdóttir, ræstingastjóri
Guðrún Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur
Helena Benjamínsdóttir, ræstitæknir
Helga Guðlaugsdóttir, bókavörður
Helgi Kristjánsson, forritari
Hildur Friðriksdóttir, verkefnisstjóri
verslunarfagnáms
Hrafnhildur Briem, skrifstofustjóri
Jónína Margrét Árnadóttir, móttaka

Klara Hjálmtýsdóttir, námsráðgjafi
Kristinn Frímann Kristinsson, húsvörður
Kristín H. Gunnlaugsdóttir, námsráðgjafi
Lilja Benediktsdóttir, starfsm. í eldhúsi
Magnea Ragna Ögmundsdóttir, bókari
Margrét Geirsdóttir, bókasafnsfræðingur
Sesselja Friðriksdóttir, matráðskona
Sigrún Sigurðardóttir, sagnfræðingur
Snorri Halldórsson, kerfisfræðingur
Steinunn Stefánsdóttir, MLS bókasafnsfr.
Svanhvít Þórarinsdóttir, móttaka/ritari
Þorbjörg Guðbrandsdóttir, ræstitæknir
Sveinn Magnússon, læknir
Þórður Hauksson, kerfisfræðingur

Tímafjöldi veturinn 2004–2005
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
Íslenska
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
Enska
4
4
4
4
4
4
4
5
3
4
5
4
5
3
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
Líffræði
4
4
4
5
Efnafræði
3
3
3
5
3
4
Náttúruvísindi
3
Jarðfræði
3
Eðlisfræði
7
7
Hagfræði
3
3
3
3
3
5
5
2
4
Fjármál
3
Bókfærsla
4
3
3
3
4
3
Tölvunotkun
4
3
3
3
3
3
3
Forritun
4
3
Lögfræði
4
Saga
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
Vélritun
Alþjóðafræðii
4
2
Menningarfræði
4
3
Markaðsfræði
3
3
Stjórnun
Sameiginl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valgreinar
3
3
3
3
Íþróttir
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
Alm = Almenn deild, Alþj = Alþjóðadeild, Mál = Máladeild, Hagf = Hagfræðideild, Vsk = Viðskiptadeild,
Stæ = Stærðfræðideild, Upp = Tölvu og upplýsingadeild
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Vsk
4
4

4
4

4
3

3
3

3
1
3
2
38

Skólasetning VÍ 2004
Virðulegu kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir!
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar skólasetningar, þegar Verzlunarskóli
Íslands verður settur í 100. sinn. Aldarafmæli skólans er að renna upp. Sú staðreynd leiðir
hugann að upphafinu eins og jafnan gerist þegar stórafmæli nálgast. Hverjir voru það sem
stofnuðu skólann, af hverju gerðu þeir það og það sem oftast er spurt um, hvenær nákvæm
lega er afmælið? Tilgangur frumherjanna, gömlu aldamótamannanna, með stofnun skólans
var tvíþættur. Í fyrsta lagi var skólanum ætlað að auka kunnáttu og starfshæfni hinnar ungu
íslensku verslunarstéttar sem þá var að verða til og í öðru lagi var skólanum ætlað sérstakt
hlutverk í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Þeir kaupmenn sem að stofnun skólans stóðu trúðu
því að íslenska þjóðin gæti því aðeins orðið sjálfstæð að Íslendingar næðu versluninni og þá
einkum milliríkjaversluninni úr höndum Dana, sem þá höfðu svo lengi haldið þar um þræði.
Verzlunarskólinn er því þjóðleg stofnun sem hefur átt mikilvægu hlutverki að gegna í sjálf
stæðisbaráttu þjóðarinnar. Og skóli okkar á enn í dag erindi við okkur sem nú byggjum
Ísland. Ef við viljum halda sjálfstæði okkar þá gildir sá sannleikur enn sem fyrr að við
verðum að verja þá íslensku verslun sem okkur tókst að koma á legg og það gerum við með
því að tryggja að sú menntun og kunnátta, sem sjálfstæðið byggist á, aukist ár frá ári.
100 ára afmæli.
Nú nálgast það merka ár þegar skóli okkar verður 100 ára. Þess afmælis verður að sjálfsögðu
minnst með viðeigandi hætti og má raunar segja að undirbúningur hafi lengi staðið yfir með
því að Lýður Björnsson, sagnfræðingur og fyrrum sögukennari hér, hefur unnið að ritun sögu
skólans. Sumt af því sem fram kemur í máli mínu er þaðan fengið. En hvenær nákvæmlega er
afmælið?
Verzlunarskóli Íslands var settur í fyrsta sinn 16. október 1905 og vel má segja að sá dagur sé
afmælisdagur skólans. Næsta skólasetning og sú hundraðasta verður hins vegar nokkru fyrr
eða í ágúst árið 2005 og þá er einnig eðlilegt að hafa 100 ára afmælishátíð. Skólanefnd sú
sem stofnaði skólann og tók síðan við rekstri hans var fyrst kosin á sameiginlegum fundi VR
og Kaupmannafélagsins 13. september 1905 og verður skólanefnd VÍ því 100 ára þann 13.
september á næsta ári. Ég tel víst að því afmæli verði einnig fagnað.
Það má segja að ákvörðun um stofnun Verzlunarskólans hafi verið tekin á fundi Verslunar
mannafélags Reykjavíkur 8. október 1904 því þá var kosin undirbúningsnefnd sem gera
skyldi tillögu um stofnun og rekstur verzlunarskóla. Það mætti fagna þeirri 100 ára ákvörðun
VR að stofna skólann 8. október nk . Það væri verðugt verkefni skólablaðanna að gera slíkt.
Nefnd þessi lagði fram tillögur sínar 11. mars 1905 og var þeim vel tekið. Fundarmenn töldu
þó sjálfsagt að vélritun yrði kennd í skólanum en undirbúningsnefndin hafði ekki lagt það til.
Því má segja að námskrá Verzlunarskóla Íslands verði 100 ára 11. mars á næsta ári. Alþingi
samþykkti árið 1904 að leggja fram styrk til stofnunar og reksturs verzlunarskóla. Sú styrk
veiting vó þungt lóð á vogarskálunum þegar ákvörðun var tekin um stofnunina. Það er því af
nógu að taka þegar minnast skal 100 ára afmælis skólans, eins og nærri má geta, því Verzl
unarskólinn stökk ekki fullskapaður út úr höfði eins manns þegar hann var stofnaður, frekar
en þær breytingar sem á skólanum verða í dag. Margs er að minnast og margir merkir menn
hafa hér látið til sín taka þótt ekki hafi þeir allir orðið örlagavaldar. Jón Sigurðsson forseti
varð fyrstur til að hreyfa því opinberlega, eins og svo mörgu öðru, að nauðsynlegt væri að
stofna til kennslu fyrir kaupmannsefni. Sérstakur verzlunarskóli var þó ótímabær að dómi
Jóns forseta, nægilegt væri að kenna mönnum verzlunarfræði í neðstu bekkjum latínuskólans.
Þessu var ekki hrundið í framkvæmd og lá málið í þagnargildi í tæplega fjóra áratugi. Þá kom
fram á sjónarsviðið náfrændi Jóns forseta, Þorlákur Ó. Johnson, en hann hafði dvalist í
Bretlandi og stundað þar verzlunarstörf. Hann gaf út ritið „Brúðkaupið á Sóleyjarbakka,” og
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var það í skáldsöguformi. Höfundur er þó sjálfur ein af aðalpersónum ritsins, heldur langa
ræðu í brúðkaupinu og hvetur meðal annars til stofnunar verzlunarskóla. Ekki lét höfundur
sitja við orðin tóm heldur gekkst hann fyrir stofnun „Menntunarfélags verzlunarmanna í
Reykjavík” og var stofnfundur þess haldinn á Hótel Reykjavík 11. mars 1890. Verzlunar
skólinn í Reykjavík var svo settur hinn 4. október 1890. Skólagjald var fjórar krónur á
mánuði. Verzlunarskólinn í Reykjavík mun hafa lagst af 1897. Sá skóli er merkur undanfari
Verzlunarskóla Íslands og því prýðir brjóstmynd Þorláks Ó. Johnson vegg þessa Marmara,
þar sem við erum nú. Nú þegar við rifjum upp orsakir þess og atburði sem leiddu til stofnunar
Verzlunarskóla Íslands, getur verið forvitnilegt að spyrja: Hvað ef? Já, hvað ef hugmyndir
Jóns Sigurðssonar, forseta hefðu orðið ofan á árið 1842? Þá hefðu nemendur Lærðaskólans
sennilega getað lokið verzlunarprófi, og e.t.v. hefði nafni þess skóla þá ekki verið breytt í
Menntaskólinn í Reykjavík, heldur eitthvað annað. Hvað ef starfsþrek Þorláks Ó. Johnsons
hefði enst lengur en raun varð á? Þá værum við að nálgast 115 ára afmæli skólans en ekki 100
ára og skólinn héti Verzlunarskólinn í Reykjavík en ekki Verzlunarskóli Íslands.
Aldamótum fylgja aldaskil.
Það er rétt að svo verði einnig nú þegar Verzlunarskóli Íslands lýkur sinni fyrstu öld. Skólinn
hefur tekið miklum breytingum frá því hann var stofnaður og við þessi tímamót er viðeigandi
að gera nokkra grein fyrir starfsemi skólans og búnaði.
Þá er þess einnig að geta að þetta er síðasta skólasetning núverandi skólastjóra. Ég læt af
störfum að loknum skólaslitum þessa vetrar. Þá lýkur 99. starfsári skólans og þá tekur eitt
hundraðasta starfsárið við með nýrri öld, nýjum siðum og nýjum herrum.
Aðeins eitt vandamál er við að eiga í þessu sambandi. Ræðan verður alltof löng. Kennarar eru
ýmsu vanir frá skólastjóra sínum og myndu örugglega sitja rólegir undir slíkri ræðu, en
skólastjóri hefur aldrei kvalið nemendur með löngum ræðum og vill ekki byrja á því nú. Til
þess að leysa þetta vandamál verður aðeins hluti ræðunnar fluttur hér en þeir sem vilja fá
hana alla geta sótt ræðuna á netið og lesið hana þar.
Námsframboð
Undanfarin ár hefur Verzlunarskóli Íslands haft fjölbreytt námsframboð með þeim sérkennum
að allir nemendur hafa stundað sama nám á fyrsta námsári og lokið verslunarprófi á öðru ári.
Að loknu fjórða námsári hafa nemendur lokið stúdentsprófi frá máladeild, stærðfræðideild,
tölvu og upplýsingadeild og viðskiptadeild.
Hér að neðan sést hvernig gamla námsskipanin lítur út. Nemendur í 4.6. bekk munu ljúka
námi skv. henni.

Verzlunarskóli Íslands
3. bekkur

Sameiginleg námsbraut

4. bekkur

Viðskiptad.

Stærðfræðid.

Tölvu og uppl

Verslunarpróf
5. bekkur

Máladeild

Alþjóðad.

Hagfræðid.

Viðskiptad.

Stærðfræðid.

Tölvu og uppl

6. bekkur

Máladeild

Alþjóðad.

Hagfræðid.

Viðskiptad.

Stærðfræðid.

Tölvu og uppl

Stúdentspróf

Námsskipulagið hefur ekki fallið vel að því áfangakerfi sem menntamálaráðuneytið byggir á.
Skólinn er og hefur alltaf verið, og mun verða áfram, bekkjaskóli. Próf eru haldin í desember
(miðsvetrarpróf) og á vorin (vorpróf) auk skyndiprófa í einstökum námsgreinum. Á vorprófi
er prófað úr námsefni alls vetrar, yfirlitspróf, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Stúdents
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próf eru í mörgum tilvikum yfirlitspróf þar sem prófað er úr námsefni síðustu tveggja ára.
Nemendur fá árseinkunn sem er byggð á skyndiprófum, verkefnum, ástundun, mætingu og
miðsvetrarprófi. Nemendur fá árseinkunnir afhentar í lok skólaárs áður en vorpróf hefjast. Að
loknum vorprófum fá nemendur skírteini þar sem fram koma einkunnir í einstökum greinum
og einnig árseinkunnir. Meðalárseinkunn er vegið meðaltal allra árseinkunna og meðalprófs
einkunn er vegið meðaltal allra prófseinkunna. Aðaleinkunn er síðan reiknuð sem meðaltal
meðalárseinkunnar og meðalprófseinkunnar.
Síðastliðinn vetur var ráðist í viðamiklar breytingar á náms og prófafyrirkomulagi skólans.
Teknar voru upp þær bóknámsbrautir sem skilgreindar eru í aðalnámskrá framhaldsskóla,
jafnframt því sem einstakir námsáfangar voru skilgreindir til samræmis við aðalnámskrá.
Nemendur sem voru innritaðir í Verzlunarskólann vorið 2004 stóð til boða eftirfarandi
námsbrautir við VÍ:
félagsfræðabraut
alþjóðasvið
náttúrufræðibraut
eðlisfræðisvið
líffræðisvið
tölvusvið
málabraut
málasvið
viðskiptabraut
hagfræðisvið
viðskiptasvið

Nemendur voru innritaðir á ákveðna braut. Námið á fyrsta ári er þó skipulagt þannig að allir
læra það sama óháð brautarvali. Eftir lok fyrsta árs velja nemendur síðan ákveðið svið. Sam
hliða þessum breytingum var tekið upp annakerfi með þeim hætti að bekkjakerfið helst. Próf
eru haldin í lok annar, þ.e. í desember og á vorin auk skyndiprófa í einstökum greinum.
Prófin sem tekin eru í lok annar eru lokapróf í viðkomandi námsáföngum. Yfirlitspróf, eins
og verið hafa í VÍ fram til þessa, eru þar með úr sögunni. Sú nýjung var innleidd frá og með
skólaárinu 2004 – 2005 að nemendum var boðið upp á að taka stúdentspróf á þremur árum.
Nemendur gátu valið á milli viðskiptabrautarhagfræðisviðs og náttúrufræðibrautarlíffræði
sviðs. Fyrirkomulag kennslunnar er með þeim hætti að hverri önn er skipt í tvær lotur og taka
nemendur 3 – 4 námsgreinar í hverri lotu. Hver lota er ca. 35 kennsludagar og taka nemendur
lokapróf í viðkomandi áföngum í lok hverrar lotu. Nemendur munu þannig ljúka að meðaltali
23 einingum á önn. Fyrirhugað er í samvinnu við Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ),
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur (VR) og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) að fara af
stað með verslunarfagnám fyrir fólk sem starfar í verslun. Umfang námsins jafngildir, í
einingum talið, eins árs námi í framhaldsskóla. Helmingur námsins er bóklegur og fer fram í
Verzlunarskólanum en hinn hlutinn er verklegur/starfsþjálfun sem fer fram á vinnustað.
Kennslan hefst með því að 26 nemendur verða teknir inn og byrjar kennslan í janúar 2005.
Fyrirkomulag prófa.
Samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytisins hafa framhaldsskólar til umráða 30 daga á ári
til prófahalds. Samkvæmt „gamla” fyrirkomulaginu í Verzlunarskólanum þar sem yfirlitspróf
eru haldin á vorin þarf fleiri prófdaga á vorin en um jólin (12 í desember og 18 í maí). Hins
vegar samkvæmt nýju fyrirkomulagi þar sem nemendur taka lokapróf í viðkomandi áfanga
um jól og á vorin, þá dreifast prófdagar jafnt á milli haustannar og vorannar. Nemendur 4. 5.
og 6. bekkja munu ljúka námi skv. gamla kerfinu en nemendur 3. bekkjar hefja nám nú skv.
nýja kerfinu. Þetta mun valda óþægindum að því leyti að bæði í desember og í maí er verið að
kenna í sumum bekkjum á sama tíma og verið er að prófa í öðrum. Til að flækja þetta enn
frekar eru haldin lokapróf í einstökum námsáföngum um miðja önn hjá þeim nemendum sem
eru í 3ja ára námi. Það er því greinilegt að skipulag kennslu og prófa verður nokkuð flókið
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næstu þrjú árin. Við þá flækju á eftir að bæta verslunarfagnáminu, fjarnámi og margvíslegu
námskeiðahaldi.
DAGSKÓLI
Fjöldi nemenda 20042005
ÞRIGGJA ÁRA NÁM:
1. önn
FJÖGURRA ÁRA NÁM:
3. bekkur
4. bekkur
5. bekkur
6. bekkur
SAMTALS:
FJARKENNSLA:
Skráðir nemendur
Óafgreiddar umsóknir
SAMTALS Í FJARNÁMI:
STARFSNÁM:
Óafgreiddar umsóknir
NEMENDUR ALLS:

Bekkir

Piltar

Stúlkur

Samtals

1

14

10

24

12
11
10
10
44

146
111
109
100
480

190
167
130
123
620

336
278
239
223
1100

11

20

31
80
111

26
1237

Innritun í skólann og gerð stundaskrár er lokið. Aðsókn að skólanum hefur verið góð.
1100 nemendur er nú skráðir til náms í 44 bekkjum dagskólans og er það mesti fjöldi sem
verið hefur hér, hvort heldur litið er til fjölda nemenda eða bekkja. Nú eru skráðir 360
nýnemar í 13 bekki og fjölgar nemendum þriðja bekkjar því um 24 sem er sá fjöldi nemenda
sem er hér í þriggja ára námi. Vel hefur verið staðið að undirbúningi þess náms sem nú fer af
stað í fyrsta sinn og eru vonir bundnar við góðan árangur nemenda enda hafa þeir alla burði
til að ná markmiðum sínum. Framtíð þessa þriggja ára náms mun ráðast að miklu leyti af
árangri þeirra nemenda sem nú hefja þar nám í fyrsta sinn. Nemendum í 4. og 5. bekk fjölgar
ekki sem er áhyggjuefni þegar horft er til þess aukna fjölda nýnema sem voru teknir inn í
fyrra og árið þar áður. Okkur virðist ganga illa að kenna nemendum sem koma með lágar
einkunnir úr grunnskóla. Að þessu sinni eru allir innritaðir nýnemar með yfir 7 að meðaltali í
samræmdum greinum. Það er því eitthvað fleira að, en ónógur námsundirbúningur nemenda,
ef jafn margir nýnemar hverfa frá námi nú í vetur og á síðastliðnum vetri. Nú er verið að
innrita nemendur í fjarnám í fyrsta sinn. Aðsókn er góð eins og vonast var til, og auk þess
verður farið af stað með margháttaða fullorðinsfræðslu á árinu bæði námskeiðahald og
verslunarfagnám í samvinnu við verslunarfyrirtæki.
Þegar allt er talið má búast við að nemendur verði um1200 – 1300 á þessum vetri. Slíkum
fjölda nemenda fylgir að sjálfsögðu mikil þjónusta enda er kennarafjöldi mikill og við
skólann vinnur fjölbreytt starfslið við að þjónusta nemendur.
Breytingar á starfsliði skólans.
Talsverð breyting verður nú á kennaraliði skólans eins og jafnan í upphafi skólaárs.
Anton Karl Ingason og Agnar Tómas Möller láta af kennslu í forritun og tölvunotkun en við
tekur Þorsteinn Kristinsson. Ásta Jenný Sigurðardóttir hættir kennslu í stærðfræði og við taka
Viðar Hrafnkelsson og Ingimar Hólm Guðmundsson, sem einnig kennir raungreinar. Halldóra
Ósk Hallgrímsdóttir íslenskukennari er hætt sem og Hans Herbertsson sem kenndi viðskipta
greinar. Hilda Hrund Cortes mun kenna sálfræði í stað Maríu Gunnarsdóttur og Haukur Örn
Birgisson tekur við lögfræðinni af Þóreyju Aðalsteinsdóttur. Róbert Jack hættir kennslu í
heimspeki en ráðin hafa verið til starfa þau Sigurbjörg Eðvarðsdóttir, frönskukennari, Sandra
Anne Eaton sem kennir ensku og Ingibjörg Ósk Jónsdóttir sem kennir dönsku. Gerður Harpa
Kjartansdóttir enskukennari og Ólöf Knudsen þýskukennari verða í leyfi næsta vetur en úr
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leyfi koma Jóhanna Björnsdóttir tölvukennari, María Jóhanna Lárusdóttir íslenskukennari og
Þorgerður Aðalgeirsdóttir, þýskukennari en hún kemur þó ekki fyrr en um næstu áramót.
Kristín Huld Gunnlaugsdóttir, námsráðgjafi kemur nú úr barnsburðarleyfi sínu en Eiríka
Ásgrímsdóttir, forvarna og félagslífsfulltrúi hefur hætt störfum. Þá hefur Hreiðar Ingi
Þorsteinsson kórstjóri hætt, en í hans stað kemur Bragi Þór Valsson.
Verið er að byggja upp starfsnám fyrir starfandi fólk í verslunum í samvinnu við samtök
verslunar og atvinnulífs og hefur Hildur Friðriksdóttir verið ráðinn sérstakur verkefnastjóri til
þess að sinna því og Helgi Kristjánsson, forritari, hefur verið ráðinn til þess að vinna að
uppbyggingu nemendabókhalds og annarra kerfa skólans.
Um leið og ég færi fráfarandi starfsmönnum þakkir skólans fyrir sín miklu og góðu störf á
liðnum árum býð ég nýja starfsmenn velkomna til starfa. 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 og vinsemd sem kennurum ber og nemendur vilja sjálfir
fá.
Matbúð.
Skólasetningu ber nú að með óvenjulegum hætti að ýmsu leyti. Sjöttubekkingar sem ár hvert,
alla mína skólastjóratíð, hafa rekið hér bókamarkað sem hefur opnað við skólasetningu, gera
ekki svo nú. Nemendur munu því þurfa að kaupa bækur sínar á almennum markaði. Hagnað
ur nemenda af rekstri Sambúðar hefur farið minnkandi ár frá ári og nú er svo komið að nem
endum sýnist meiri tími fara í reksturinn en hagkvæmt sé. Þeir hafa því ákveðið að leggja
reksturinn niður. Vafalaust á þar einnig hlut að máli að nemendur hafa vaxandi áhuga á hollu
mataræði og hafa margir vanist því að fá heitan mat í hádeginu. Sælgæti og gos er ekki
heppileg fæða fyrir ungt fólk sem vill vera fallegt og gáfað. Verzlunarskólinn kemur nú í
fyrsta sinn til móts við óskir nemenda um heitan mat og því hefur Sambúð verið rifin og
Matbúð verið reist á sama stað. Þar verður seldur matur, bæði heitur og kaldur og hefur verið
samið um rekstur búðarinnar við Þórarinn Guðmundsson sem rekur Veislusmiðjuna. Lögð
verður áhersla á að hafa þann mat á boðstólum sem nemendur vilja kaupa. Skólastjóri á von á
að nemendur vilji fá hollan mat eins og fram kom í skoðanakönnun sem gerð var síðastliðinn
vetur enda sýna allar rannsóknir að mataræði er ríkur þáttur í námsárangri.
Nemendaþjónusta.
Veturinn 2001 – 2002 var stofnuð deild innan skólans sem nefnist Nemendaþjónusta. Aðal
starfsemi deildarinnar er námsráðgjöf en námsráðgjafar veita nemendum þjónustu í málum
sem tengjast námi þeirra, persónulegum högum og náms og starfsvali. Námsráðgjafi er
málsvari nemenda og stendur vörð um velferð þeirra. Hann er trúnaðar og talsmaður þeirra
innan skólans. Markaðs og kynningarstörf eru einnig fyrirferðarmikil því starfsfólk
námsráðgjafar sér um kynningarmál í grunnskólunum og fjölmiðlum ásamt því að sjá um
námsferilsskráningu nemenda. Nú bætist enn á könnu nemendaþjónustunnar þar sem hún á að
sjá um mötuneytismál nemenda.
Byggingar.
Byggingaframkvæmdir hafa verið í gangi hér í skólahúsinu í sumar og má nú segja að fram
kvæmdum við skólabygginguna sé lokið. Ég veit að bæði nemendur og starfsfólk er fegið því,
enda ollu byggingarframkvæmdir talsverðu ónæði síðasta vetur. Skólinn hefur nú yfir að ráða
11000 fermetra húsnæði sem nýtist þannig:
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50
4
2
2
3
2
1
20
2

kennslustofur
tölvustofur
vinnustofur
raungreinastofur
fyrirlestrarsalir (60  260 sæta)
leikfimisalir
500 fermetra bókasafn með lesbásum og vinnuaðstöðu
vinnuherbergi kennara
mötuneyti, skrifstofa, kennarastofa, sauna og aðstaða fyrir félagslíf nemenda

Bókasafn.
Bókasafn Verzlunarskóla Íslands er upplýsingamiðstöð fyrir nemendur og þá sem starfa við
skólann. Það var tekið í notkun í nýju 200 m² húsnæði VÍ haustið 1986 á 3. og 4. hæð
skólans. Bókasafnið var stækkað um 385 m² síðastliðinn vetur. Afgreiðsla safnsins, bóka
kostur, tímarit, tölvur og lesog vinnuaðstaða ásamt geymslu er á 4. hæð, en sérútbúin lesstofa
og Verið, sem er sérútbúin vinnustofa nemenda, á þeirri þriðju. Þetta er afar glæsilegt hús
næði og ánægjulegt að geta boðið nemendum svo frábæra aðstöðu.
Bókasafnið býður upp á mjög góða aðstöðu til náms og aðstoð við notkun safnsins, bæði í
upplýsingaþjónustu og heimildaleitun. Á safninu er, m.a. að finna bækur, dagblöð, tímarit,
geisladiska, tölvuforrit, gagnagrunna, rafræn tímarit, hljóðbækur, snældur, myndbönd, DVD
og yfirgripsmikið úrklippusafn. Öllum notendum safnsins býðst frjáls aðgangur að mörgum
rafrænum gagnasöfnum og nettengingum.
Bókaval er í höndum bókasafnsfræðinga, stjórnenda skólans, kennara og starfsfólks. Tillögur
nemenda eru alltaf vel þegnar. Nýtt efni er haft til sýnis í ákveðinn tíma, bókalistar eru birtir á
heimasíðu safnsins, kennarastofu og á auglýsingatöflu fyrir framan safn. Nýjustu eintök
tímarita eru í skáhillum á safninu en eldri árgangar eru í geymslu. Alfræðirit, orðabækur og
aðrar handbækur eru við inngang í afgreiðslu.
Vefsíða bókasafnsins er margþætt, en sérstök áhersla er lögð á að veita greiðan aðgang að
rafrænu efni. Þar eru tengingar í gagnabanka, rafræn tímarit og bækur, leitarvefi og margs
konar fróðleik notendum til hægðarauka. Rafræn skrá yfir efni safnsins er öllum aðgengileg á
heimasíðu bókasafnsins. Þar er hægt að leita að öllu tölvuskráðu efni á safninu óháð stund og
stað. Allt efni á bókasafni VÍ er tölvuskráð jafnóðum og það berst safninu. Í tölvuskránni eru
rúmlega 15.000 bókfræðilegar færslur. Útlánin eru tölvuvædd og því þarf lánþegi að láta
starfsfólk skrá lánsefni á sitt nafn. Lánþegar eru ábyrgir fyrir því sem þeir fá að láni. Ekki er
unnt að fá bækur án þess að vera skráður í tölvukerfi bókasafnsins, og er útlánstími ein vika
nema um annað sé samið.
Yfirlit yfir tæknibúnað:
Tölvur

Prentarar

Skannar

Skrifstofur starfsfólks og kennara og sameiginleg
vinnuherbergi

65

18

3

Tæki sem nemendur hafa aðgang að í 4
tölvustofum, 2 vinnustofum og bókasafni

162

10

1

Tæki í kennslustofum og sölum

61

ALLS:

288

28

4

Tækjakostur skólans hefur aukist jafnt og þétt á liðnum árum. Nú eru í skólanum 288 tölvur,
28 prentarar og 4 skannar. Þá eru ótaldar ca. 200 fartölvur nemenda og ótalinn fjöldi fartölva í
eigu kennara. Hlutfall nemenda með fartölvur hefur verið 15 – 20% undanfarin ár og má
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búast við að það haldist svipað áfram nema gerðar verði kröfur um fartölvunotkun í
skólastarfi. 50 þráðlausir sendar eru dreifðir um nær allan skólann og í gegnum þá er hægt að
tengjast tölvukerfinu að íþróttahúsinu frátöldu. Þær breytingar verða nú gerðar á aðgengi að
tölvukerfinu að nú þurfa notendur að „logga“ sig inn á skólanetið (verslo) til að tengjast
Internetinu en hafa fram að þessu eingöngu þurft að gefa upp notendanafn og lykilorð til að
nota Internetið. Með þessu móti má hafa meira eftirlit með fartölvum nemenda og koma í veg
fyrir að þær trufli skólastarf. Tvær stafrænar myndavélar og ein stafræn myndbandstökuvél
eru til afnota fyrir nemendur og kennara. Notkun þessara véla fer vaxandi hjá kennurum
vegna fjarnámsefnisgerðar og hjá nemendum í verkefnavinnu sérstaklega hjá alþjóðadeild.
Allar kennslustofur eru með skjávarpa, sýningartjaldi, tölvu og hátölurum. Salirnir eru einnig
með skjávörpum (tveir í Rauða salnum), tölvu, sýningartjöldum, DVD og
myndbandstækjum og hljóðkerfi. Þessum tækjum í sölunum, auk lýsingar og gluggatjalda, er
stýrt með fjarstýringu frá snertiskjá. Fjórir flatir sjónvarpsskjáir eru í skólanum, einn á hverri
hæð. Í þeim er tilkynningum miðlað til nemenda. Þá má einnig nota sem sjónvarpsskjái þegar
þess er þörf. Reynslan af þessum skjám er góð og næsta skref er að útbúa einfalt kerfi þannig
að skrifstofan geti sett tilkynningar inn á þá og ef til vill að fjölga skjám.
Í skólanum eru 14 netþjónar/móðurtölvur:
NAFN

HLUTVERK

Ariel

Póstþjónn

Merkur

Eldveggur

Uranus

Skráarþjónn fyrir starfsfólk  prentþjónn

Mars

Skráarþjónn fyrir nemendur

Visql

Nemendabókhald

Neptunus

Vefþjónn  verslo.is

IO

Vefþjónn  menntavefurinn.is

Callisto

Netstýring

Sun

Netstýring

Saturnus

Nafnaþjónn

Jupiter

Nafnaþjónn

Atlas

Linux vefþjónn

Titan

Vírusvörn  fax

Rhea

Fjárhagsbókhald

Netkerfið.
Undanfarin ár hefur netkerfi skólans verið endurnýjað og er nú þannig að einstök tæki, s.s.
tölvur og prentarar tengjast í um 20 fullkomna leiðargreina sem staðsettir eru á mismunandi
stöðum í húsinu. Leiðargreinarnir tengjast síðan saman með ljósleiðara sem tengist netþjón
um skólans. Ljósleiðaralögnin myndar hring sem kemur í veg fyrir að samband innan
tölvukerfisins rofni þó leiðari fari í sundur.
Tölvukerfið veitir eftirfarandi þjónustu:
Skólavefurinn verslo.is

Andlit skólans á Internetinu. Þar er, m.a. fréttakerfi, upplýsingar um
starfsfólk, starfsemi skólans og námsframboð.
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Fjarnámsvefurinn
menntavefurinn.is

Hægt er að fá upplýsingar um og skrá sig í fjarnám. Þar er í boði
fjarnámsefni í texta, tali og mynd.

Upplýsingakerfi

Kerfi þar sem kennarar geta sett fyrir og miðlað námsefni til nemenda,
skráð próf og einkunnir, skoðað og leiðrétt fjarvistir. Þar geta nemendur
séð samsvarandi upplýsingar um sig.

Nemendabókhald

Eitt nemendabókhald fyrir 4.  6. bekk og annað fyrir 3. bekk.

Póstþjónusta

Nemendur og starfsfólk um 1200 manns hafa netfang hjá skólanum sem
hægt er að komast í bæði innan og utan skólans.

Internettenging

100 Mb Internettenging með tilheyrandi eldvegg til að verja innra net
skólans.

Vírusvörn

Miðlæg vírusvörn sem uppfærist daglega og dreifir vírusvörn á allar
útstöðvar og netþjóna.

Aðgangur að hugbúnaði

Allur helsti hugbúnaður frá Microsoft, s.s. Windows XP og Office 2003,
Fastpro orðabókin, o.fl. forrit eru aðgengileg notendum úr öllum tölvum
skólans. Ennfremur eru ýmis önnur forrit, s.s. SPSS og Macromedia
aðgengileg úr sumum tölvum skólans.

Á döfinni eru ýmsar endurbætur á tæknibúnaði skólans.
·

Hljóðkerfi og lýsing í Bláa salnum verður bætt og miðlæg stýring á tækjabúnaði sett
upp þannig að salurinn geti þjónað hlutverki hátíðarsalar, bíósalar og leikhússalar.

·

Upptökuvél verður sett upp í salinn þannig að hægt sé að miðla því sem fram fer á
sviðinu á sýningartjöld á Marmaranum eða sent efnið út á Internetið.

·

Á Marmaranum verða sett upp tvö sýningartjöld og tveir skjávarpar og ein upptökuvél
til að taka upp atburði sem fara fram á sviði Marmarans. Þetta er ódýrasta leiðin til að
"stækka" Bláa salinn.

·

Lokaafhending á nemendabókhaldi verður í október og eftir það þarf að sníða ýmsa
vankanta af og bæta við ófyrirséðri þjónustu.

·

Framsetning skólavefsins og upplýsingarkerfis verður aðlöguð námsferliskerfi TLM
og reynt að gera þessi kerfi sem líkust.

·

Bætt verður við upplýsingakerfi skólans myndum af nemendum, gagnvirku korti af
skólanum, einföldum könnunum o.fl.

·

Nýtt nemendabókhald verður tengt við TLM þannig að þessi kerfi geti átt samskipti
sín á milli.

·

Hanna á og útbúa skjalastjórnunarkerfi þar sem hægt er að flokka tölvutækt
kennsluefni sem er á mismunandi formi (texti, hljóð, mynd) og stýra aðgangi að því.

·

Kannað verður hvort rafrænar töflur séu hentugar í skólastofum. Kennarar geta þá
tekið upp fyrirlestra sína og vistað á netinu þannig að þeir nýtist eftir að kennslustund
lýkur. Þessir fyrirlestrar gætu einnig nýst fjarnáminu.

Fjarnám.
Fjarnámsþjónusta skólans opnar þann 1. september nk. og hefur í allt sumar verið unnið við
gerð fjarnámsefnis. Allir námsáfangar sem kenndir eru í 3. bekk munu standa nemendum til
boða í fjarnámi á yfirstandandi haustönn. Gerð fjarnámsefnis 4. bekkjar er að hefjast og er
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ráðgert að ljúka gerð þess í mars 2005. Tilraunahópur tólf nemenda hóf fjarnám í bókfærslu
103 í byrjun júlí. Ellefu þeirra kusu sjálfsnám en einn kaus nám með sérstakri aðstoð kennara.
Fjarnám hefur þann kost að vera óháð tíma og rúmi og til gamans má geta þess að yfir fyrstu
verkefni nemenda fór kennari staddur á Húsavík en nemandinn, sem er úr Vogunum og á
ferðalagi, vann nám sitt á ferðatölvu í Golfskálanum í Vestmannaeyjum. Fjarnámið í bók
færslu gekk mjög vel og nemendur virðast sjálfbjarga um að nota það námsumhverfi sem þeir
hafa aðgang að því aðeins ein fyrirspurn barst frá hópnum. Í fjarnámi geta nemendur pantað
próftíma með 15 daga fyrirvara. Þannig er fyrsta próf fjarnemenda dagsett þann 26. ágúst nk.
en einn nemandi óskaði eftir prófi þann dag og þegar það var birt nemendum bættust fleiri í
hópinn.
Markaðssetning dreifnámsins hófst í byrjun júlí og hafa auglýsingar verið birtar reglulega í
helstu dagblöðum landsins. Fjöldi þeirra nemenda sem óskað hafa innritunar til verslunar
prófs er um 30 en fjöldi annarra sem hyggjast taka eitt til þrjú fög er í dag um 90. Um
sækjendur eru á aldrinum 16 til 45 ára. Töluverð eftirspurn virðist eftir stökum námskeiðum á
öllum stigum framhaldsskólanáms. Áberandi eru fyrirspurnir frá fólki sem vantar innan við
10 einingar upp á að ljúka stúdentspófi. Það er því ljóst að hraða þarf uppbyggingu fjarnáms
efnis. Skólinn auglýsir nú eftir áhugasömum fjarnámskennurum á heimasíðu námsins www.
menntavefurinn.is og fljótlega einnig með auglýsingu í dagblöðum. Markmiðið er að geta
boðið upp á úrval kennara í hverri námsgrein svo nemendur geti valið milli kennara.
Samhliða uppbyggingu fjarnáms er skólinn í samstarfi við Samtök verslunar og þjónustu um
uppbyggingu fagnáms fyrir verslunarfólk, en ráðgert er að bjóða upp á heilsteypt starfstengt
fagnám fyrir verslunarfólk frá og með janúar 2005. Það er því mikil gróska í uppbyggingu
námsgreina og nýrri námstækni hjá Verzlunarskólanum. Í rekstrarformi fjarnámsins hefur
verið reynt að byggja upp hvetjandi kerfi fyrir nemendur. Nemendi í sjálfsnámi greiðir kr.
4.000, fyrir hverja einingu í námi. Kjósi hann að njóta sérstakrar aðstoðar kennara í ein
hverju fagi þá greiðir hann að auki fyrir hverja einingu kr. 4.000,fyrir það. Nemendur inn
ritaðir í nám til verslunar eða stúdentsprófs fá síðan sérstakan próftökubónus ef þeir taka
próf í námsgrein að loknu námi. Bónusinn nemur 50% af námsgjöldum áfangans og kemur til
afsláttar við síðari innritun. Ekki er veittur afsláttur nema nemandi innritist í áfanga sem er
hluti af verslunar eða stúdentsprófi. Allt fjarnámsefni er þannig upp byggt að það nýtist við
kennslu og nám í dagskóla Verzlunarskólans. Þannig munu allir nemendur skólans hafa
aðgang að fjarkennsluefni á Internetinu í formi texta, hljóðs og mynda, s.s. eins og fyrir
lestrum, stærðfræðitímum, tungumálakennslu og gagnvirkum æfingum svo eitthvað sé nefnt.
Kennarar munu á sama hátt geta nýtt sér fjarnámsefni í kennslustundum og framkallað
gagnvirk próf eða prentað út tilbúin skyndipróf með aðstoð spurningabanka fjarnámsins.
Skólinn hefur gengið til samstarfs við tvö fyrirtæki um aðlögun og afnot af gagnvirku
kennsluefni en þetta eru fyrirtækin tölvunám.is og stoðkennarinn.is. Með þessu samstarfi
getur skólinn boðið sjálfvirka framvindustýringu í námi og gagnvirka þjálfun í tölvunotkun,
vélritun og stafsetningu.
Edda útgáfa hf. og Iðnú bókaútgáfa hafa gengið til samstarfs við Verzlunarskólann um
rafræna útgáfu alls námsefnis sem forlögin gefa út. Þessir tveir útgefendur ná yfir um 75%
alls kennsluefnis sem notað er í 3. bekk skólans. Rekstrarform útgáfunnar og aðgengi nem
enda að rafrænu efni verður mjög áþekkt útlánum hjá hefðbundnu bókasafni. Fyrirhugað er
að bjóða grunnskólunum, fagfélögum og fleirum að nýta sér vélritunarkennslu skólans sem
heitir VÉL101 í fjarnáminu. Verzlunarskólinn undirritaði á síðasta vetri samning um að
gerast þjónustu og umboðsaðili fyrir námshugbúnaðinn "TLM" The Learning Manager. Í
framhaldi af því var ráðist í að íslenska hugbúnaðinn og öll stoðgögn hans. Skólinn státar nú
af fyrsta fjarnámsumhverfi á Íslandi sem allt er á íslensku. Íslensk útgáfa TLM Námsstjórans
hefur einnig verið tekin í notkun hjá Iðnskólanum í Reykjavík og hjá Menntaskólanum á
Akureyri. Samningur var gerður við Íslensk fyrirtæki hf. um að byggja allt rafrænt námsefni í
hugbúnaðinum ECWeb og aðlögun hugbúnaðarins fyrir uppsetningu rafræns námsefnis. Auk
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þess var gerður samningur við sama fyrirtæki um að nota hugbúnaðinn ECBook til að veita
nemendum aðgang að námsbókum á rafrænu formi.
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. Alltof margir nýnemar hafa horfið frá
námi vegna þess að þeir tóku ekki mark á varnaðarorðum skólastjóra og héldu að þeir gætu
gert tvennt í einu.
Þið komið hingað vel undirbúin og ættuð öll að geta náð góðum námsárangri. Á því er ekki
nokkur vafi. Skólastjóri verður þó að vara ykkur við. Nám í Verzlunarskóla Íslands er um
fangsmikið 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. Reglu
bundið heimanám er óhjákvæmilegt þeim sem vilja ná góðum árangri hér. Látið ekki hvarfla
að ykkur að þið getið náð prófum fyrirhafnarlítið og rifjið markmið ykkar upp strax nú. Þið
komuð hingað til þess að standast próf og allar kröfur sem til ykkar verða gerðar, ekkert
annað. 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.
Kæru nýnemar.
Setjið ykkur það markmið að ná góðum prófum strax í upphafi því þá verður eftirleikurinn
svo miklu auðveldari. En þið megið ekki halda að kröfur skólans einskorðist við nám og
námsárangur. Nei, því fer fjarri. Enda þótt góður námsárangur sé krafa skólans til allra
nemenda, þá gerum við hér miklu víðtækari kröfur. Sönn menntun er ekki síst fólgin í því að
læra að þekkja sjálfan sig, umhverfi sitt og fólkið í kringum sig. Til þess er ætlast að þið séuð
virk, ekki aðeins í náminu heldur í skólalífinu og þjóðlífinu öllu. Til þess að þekkja þjóð
félagið er nauðsynlegt að fylgjast vel með fréttum, bæði innlendum og erlendum, af stjórn
málabaráttunni, úr atvinnulífinu og frá menningarviðburðum. Slík þekking er nauðsynleg öllu
ungu fólki ef það á að geta sett sér skynsamleg markmið og metið af raunsæi þau tækifæri
sem lífið býður því. Nemendur verða að gefa sér tíma, samhliða náminu, til þess að lesa blöð,
bækur og tímarit og hlusta á fréttaþætti í sjónvarpi og útvarpi og til viðbótar við þetta kemur
svo Internetið.
Kæru nemendur.
Ég vil nú minnast hér á nokkur atriði sem nauðsynlegt er að geta um við setningu skólans.
Líkt og liðna vetur verða eftirlitsmyndavélar í tölvustofum og á göngum. En þótt öryggi hafi
aukist verulega við það þurfa nemendur að búa við þá óþægilegu og leiðinlegu staðreynd að
hlutir sem skildir eru eftir umhirðulausir hverfa gjarnan. Skólinn bætir ekki tjón nemenda
vegna þjófnaðar en þeir geta fengið læsta skápa til afnota. Látið 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 læstan skáp. Við munum læsa
skólahúsinu kl. 3 og einungis hleypa fólki inn og út um stigahúsið næst leikfimihúsinu eftir
þann tíma. Ég bið nemendur um að muna að þessi gæsla er fyrir þá og hún kemur því aðeins
að 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
gegn þjófnaði á eigum nemenda og skólans. Skólastjóra leiðist alveg jafn mikið og nemend
um að til þessara ráða skuli þurfa að grípa.
Bifreiðastæðum fjölgar ekki þótt skólinn stækki. Margir nemendur munu því þurfa að leggja í
stæði Kringlunnar. 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 hefst á morgnana. Vinsamlega leggið aðeins í merkt stæði á
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skólalóðinni. Það er ábyrgðarhluti að teppa aðkomu sjúkrabíla með því að leggja þvert fyrir
dyr og gangbrautir og sú lagaskylda hvílir á stjórnendum skólans að sjá til þess að það sé ekki
gert. Við skulum leggja áherslu á að sýna nágrönnum okkar kurteisi og tillitssemi. Ekki
leggja í þeirra stæði og alls ekki dreifa rusli á lóðir þeirra og þá að sjálfsögðu ekki heldur
okkar eigin lóð. Reykingar eru bannaðar á skólalóðinni. Ég vil benda nemendum á að þægi
legast er fyrir þá að hætta alveg að reykja. Það er ekki erfiðara fyrir ykkur en það var á sínum
tíma fyrir kennara ykkar og skólastjóra. Sú breyting er nú gerð að skólinn hefst kl. 8:10 á
morgnana. Það er gert til þess að ljúka megi kennslu fyrir kl. 4 á daginn. Þá hefur nú verið
tekinn upp matartími fyrir nemendur enda hafa þeir lagt vaxandi áherslu á að fá heitan mat í
hádeginu og nú verður boðið upp á slíkt í fyrsta sinn. Þegar fyrsta kennslustund hefst eiga
nemendur að vera sestir við borð sitt. Ég hvet 3. bekkinga til þess að taka virkan þátt í félags
lífi skólans. Það er mikilvægt að ungt fólk taki þátt í skapandi starfi, og ég minni eldri nem
endur, 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. Bóka
safn, tölvustofur og aðra námsaðstöðu í skólanum er reynt að hafa opna eftir þörfum. Til þess
að það sé hægt þurfa nemendur að leggja sitt af mörkum við eftirlit með umferð og umgengni
svo sem verið hefur.
Skólagjöld hafa verið ákveðin kr. 63.000 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 skólanetið þurfa nemendur
aðgangsheimild og lykilorð sem verða afhent í fyrsta tölvutíma eða á skrifstofu skólans. Eldri
nemendur geta notað sama lykilorð og þeir höfðu í fyrravetur. Umsjónarkennarar munu leysa
úr vandamálum þessu tengdu ef upp koma. 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 samkvæmt stundaskrá.
Ágætu nemendur!
Að stunda nám við Verzlunarskóla Íslands er eins og að keppa í stangarstökki á Ólympíu
leikunum. Það eiga allir að komast yfir byrjunarhæðina en keppendur þurfa samt að gæta sín.
Mikilvægt er að þið kynnið ykkur vel allar aðstæður fyrirfram því þið þurfið strax að finna
hinn rétta takt, annars er hætta á að þið fellið rána. Og ef hún fellur of oft þá fallið þið úr
keppni.
Ekki komast allir í úrslitakeppnina en þó er hægt að lofa því að þau ykkar sem stundið
æfingarnar vel og fylgið ráðum þjálfara ykkar munu öll taka þátt í úrslitakeppni stúd
entsprófsins. Þegar þið fljúgið yfir rána í þeirri keppni þá munu kveða við fagnaðaróp og
klöpp áhorfenda og þjálfara ykkar og mótshaldarinn mun finna til stolts yfir að hafa skipulagt
svo glæsilegt mót.
Þið skuluð nú læra tökin á stönginni, æfa tilhlaupið og finna hið rétta jafnvægi meðan þið
svífið yfir slána með snöggu lokaátaki þar sem ítrustu krafta er neytt. Gætið þess að meiða
ykkur ekki þegar þið fallið niður í gryfjuna. Þið þurfið á því að halda að vera heil og óbrotin.
Munið vel að ef þið fellið þá fáið þið aðeins fá önnur tækifæri til að komast yfir. Þannig eru
leikreglur hér og á Ólympíuleikunum.
Góðir áheyrendur!
Nú er þessari setningu að verða lokið aðeins er eftir að segja ykkur hvað tekur við.
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Þriðju bekkingar!
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 að sækja
þá hingað á Marmarann. Að bera 700 stóla á fáum mínútum er of mikið fyrir húsvörð okkar.
Honum er því hjálpar vant. Kennarar ganga í stofur og heilsa upp á ykkur að loknu manntali
umsjónarkennara. Því verki á að vera lokið fljótlega eftir kl.12. Heimastofulistar og bekkja
listar 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 svífa yfir slána en ekki til þess að hlaupa undir hana.
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. Unnið var með hugtakið „menning í viðskiptaumhverfi“ Evrópusambandslanda
og annarra álfa. Þverfaglegt verkefni var unnið þar sem saman fléttuðust alþjóðafræði, enska
og markaðsfræði.
Kennslugögn: Ýmis ljósrit, vefsíður, Evrópusamruninn og Ísland eftir Eirík Bergmann,
Mind your Manners eftir John Mole og Cross Cultural Business Behaviour eftir Richard R.
Gesteland.
VI. bekkur, alþjóðadeild:
Námslýsing: Í upphafi haustannar var fjallað um breytta heimsmynd og áhrif hryðjuverka
árásanna á New York og Madrid. Fjallað var um menningarumhverfi viðskipta í ESB/EES
löndum og löndum annarra álfa sem Ísland á í viðskiptum við. Lokaverkefni sem einnig var
hluti af munnlegu prófi var umfjöllun um eitthvert einstakt land annarrar álfu sem Ísland á í
viðskiptum við. Vorönninni lauk með málþingi um hjálparstarf sem nemendurnir stóðu fyrir.
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 dagbók, opnanir, færslur og lokanir, fábrotnir og hreinir reikningar (um
15 reikningar).
2. stig: Dagbók 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
millifærslur í reikningslokun. Enn fremur farið yfir skattaframtalsgerð einstaklinga.
5. stig: Fræðileg bókfærsla í framhaldi af 4. stigi, breytingar á réttarformi, fjárhagsleg
endurskipulagning. 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.

24

Danska
III. bekkur:
DAN102 (haustönn)
Markmið: Að nemendur skilji talað og ritað mál almenns eðlis, öðlist aukinn orðaforða og
lesskilning. Að nemendur geti tjáð sig munnlega og skriflega um flest það sem snýr að
daglegu lífi og áhugasviði ungs fólks. Að nemendur geti notað hjálpargögn og kennsluforrit í
námi sínu. Að nemendur fái innsýn í danska siði og menningu.
Námslýsing: Kenndar voru fjórar stundir á viku. Unnið með sjö þematengda kafla við þjálfun
á öllum fjórum færniþætti tungumálsins. Málfræði var rifjuð upp og sagnir og fornöfn tekin
fyrir. Nemendur hraðlásu eina skáldsögu og þrjár smásögur. Ennfremur sáu nemendur
þematengda myndbandsþætti og eina danska kvikmynd og unnu skrifleg verkefni í tengslum
við það. Nemendur unnu „logbog” alla önnina en hún er eins konar blanda af leiðabók og
dagbók í dönskunáminu og hefur vægi í lokamati áfangans. Að auki voru tekin skyndipróf og
unnin bæði stór og smærri símatsverkefni sem voru hluti af vinnueinkunn annarinnar.
Danskur aðstoðarkennari var við deildina Mette VennerstrømLaursen og kom bæði að
talþjálfun nemenda og fræddi þá um Danmörku og danska menningu.
Kennslugögn: Dansk er mange ting, textabók með verkefnum og hlustunaræfingum eftir
Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Sådan siger man , málfræðibók eftir
Hafdísi Ingvarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Ungdom og galskab eftir Elísabetu
Valtýsdóttur, Hvid sommer, skáldsaga eftir Hanne Elisabeth Schultz auk kvikmyndar og
myndbandsþátta.
III. bekkur:
DAN202 (vorönn)
Markmið: Nemendur eiga að hafa öðlast aukna færni í að nota málið af lipurð til tjáskipta,
bæði munnlegra og skriflegra. Að þeir geti skilið allt venjulegt talað og ritað mál um efni
almenns eðlis og sem fjallar um áhugasvið ungs fólk, menntun og framtíðaráform. Nemendur
eiga að geta nýtt sér rafræn hjálpargögn, m.a. með því að afla sér upplýsinga og flytja stutta
kynningu um ákveðið afmarkað efni á dönsku.
Námslýsing: Kenndar voru fjórar stundir á viku og unnið með sjö þemu/kafla með áherslu á
þjálfun allra fjögurra færniþátta: Í málfræði voru rifjuð upp nafnorð, greinir, lýsingarorð,
forsetningar og ýmis smáorð. Nemendur hraðlásu eina skáldsögu og þrjár smásögur auk þess
að sjá eina danska kvikmynd og nokkra þematengda myndbandsþætti og unnu skrifleg
verkefni. Nemendur unnu „logbog” alla önnina eins og á haustönn. Að auki voru tekin
skyndipróf og unnin bæði stór og smærri símatsverkefni sem voru hluti af vinnueinkunn
annarinnar.
Kennslugögn: Dansk er mange ting, textabók með verkefnum og hlustunaræfingum eftir
Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Top 10, textabók með verkefnum og
hlustunaræfingum eftir Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Sådan siger man,
málfræðibók eftir Hafdísi Ingvarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Ungdom og galskab, eftir
Elísabetu Valtýsdóttur, En, to, tre  nu, skáldsaga eftir Jesper WungSung auk kvikmyndar og
þematengdra myndbandsþátta.
3. ára nám:
DAN103 (haustönn)
Markmið: Að nemendur skilji talað og ritað mál almenns eðlis, öðlist aukinn orðaforða og
lesskilning. Að nemendur geti tjáð sig munnlega og skriflega um flest það sem snýr að
daglegu lífi og áhugasviði ungs fólks. Að nemendur geti beitt helstu málfræði og
málnotkunarreglum og notað hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Að nemendur fái
innsýn í danska siði og menningu.
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Námslýsing: Kennt var í tíu stundir á viku í sjö vikur. Unnið var með tíu þematengda kafla
við þjálfun á öllum fjórum færniþætti tungumálsins. Farið var í upprifjun á helstu málfræði
þáttum. Nemendur hraðlásu eina skáldsögu og sex smásögur. Enn fremur sáu nemendur
þematengda myndbandsþætti og eina danska kvikmynd og unnu skrifleg verkefni í tengslum
við það. Nemendur unnu „logbog” alla önnina en hún er eins konar blanda af leiðabók og
dagbók í dönskunáminu og hefur vægi í lokamati áfangans. Að auki voru tekin skyndipróf og
unnin bæði stór og smærri símatsverkefni sem voru hluti af vinnueinkunn annarinnar.
Kennslugögn: Dansk er mange ting, textabók með verkefnum og hlustunaræfingum eftir
Brynhildi Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Sådan siger man,málfræðibók eftir
Hafdísi Ingvarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, Ungdom og galskab, eftir Elísabetu
Valtýsdóttur, Hvid sommer, skáldsaga eftir Hanne Elisabeth Schultz auk kvikmyndar og
myndbandsþátta.
3. ára nám:
DAN203 (vorönn)
Markmið: Að nemendur geti skilið inntak ritmáls og talmálstexta sem fjalla um nokkuð
sérhæft efni sem tengist þekkingu þeirra og áhugasviði. Nemendur eiga að geta notað bæði
algeng orð og sérhæfð sem og orðasambönd í ræðu og riti, að geta orðað hugsanir sínar skýrt
og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Nemendur eiga að hafa öðlast aukna færni í
framburði svo þeir geti undirbúið og flutt stutta fyrirlestra um ákveðið afmarkað efni á
dönsku. Nemendur eiga að geta beitt mismunandi stílbrögðum við ritun texta. Þeir eiga að
hafa öðlast þekkingu á Íslandi og Danmörku, geta kynnt og borið saman þessi tvö lönd hvað
varðar menningu, samfélag og landshætti. Einnig að geta aflað sér viðeigandi gagna af
Netinu, á bókasafni skólans og úr dagblöðum og fræðiritum.
Námslýsing: Kennt var í tíu stundir á viku í sjö vikur. Nemendur unnu með tíu þemu/kafla
við þjálfun á öllum fjórum færniþáttum. Auk þess hraðlásu þeir tvær skáldsögur. Aukin
áhersla var lögð á þjálfun hlustunar og talmáls vegna vægi þeirra þátta í stúdentsprófi.
Nemendur sáu eina danska kvikmynd og nokkra þematengda myndbandsþætti sem þeir unnu
ýmist skrifleg eða munnleg verkefni úr. Margvísleg skyndipróf voru tekin og stór og smærri
símatsverkefni unnin, sem voru hluti af vinnueinkunn annarinnar. Nemendur unnu „logbog”
alla önnina eins og á haustönn.
Kennslugögn: Top 10, textabók með verkefnum og hlustunaræfingum eftir Brynhildi
Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, skáldsögurnar Andrea elsker mig eftir Niels
Rohleder og En, to, tre – nu, eftir Jesper WungSung.
IV. bekkur:
Markmið: Sömu markmið og DAN203.
Námslýsing: Nemendur unnu með tíu þemu/kafla við þjálfun á öllum fjórum færniþáttum.
Auk þess hraðlásu þeir tvær skáldsögur og tvær smásögur. Aukin áhersla var lögð á þjálfun
hlustunar og talmáls vegna vægi þeirra þátta í stúdentsprófi. Nemendur sáu eina danska
kvikmynd og nokkra þematengda myndbandsþætti sem þeir unnu ýmist skrifleg eða munnleg
verkefni úr. Margvísleg skyndipróf voru tekin og stór og smærri símatsverkefni unnin, sem
voru hluti af vinnueinkunn annarinnar. Nemendur unnu „logbog” alla önnina en hún er eins
konar blanda af leiðabók og dagbók í dönskunáminu og hefur vægi í lokamati áfangans
Kennslugögn: Top 10, textabók með verkefnum og hlustunaræfingum eftir Brynhildi
Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur, skáldsagan Andrea elsker mig eftir Niels Rohleder
og önnur að eigin vali.
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V. bekkur, máladeild:
Markmið: Nemendur eiga að geta sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir eiga
að geta beitt öllum fjórum færniþáttum tungumálsins svo að loknu námi í þessum áfanga eiga
þeir að vera hlutgengir á dönsku/skandinavísku málsvæði bæði sem starfsmenn í ýmsum
atvinnugreinum sem og að stunda frekara nám á Norðurlöndum.
Nemendur eiga að þekkja allvel til dansks samfélags, kvikmynda og nútímabókmennta og
hafa fengið innsýn í texta fræðilegs eðlis. Nemendur eiga að geta aflað sér upplýsinga á
Netinu, á bókasafni skólans sem og í dagblöðum, tímaritum og fræðiritum.
Námslýsing: Kennt var í þrjár stundir á viku og fór kennsla og samskipti í bekk fram á
dönsku. Engin kennslubók var til grundvallar en einungis unnið út frá þemum. Nemendur
unnu margs konar verkefni sem þeir stýrðu sjálfir í samráði við kennara. Um var að ræða
bæði einstaklings, para og hópverkefni. Nemendur kynntu verkefni sín munnlega í
bekknum og skiluðu skriflegum verkefnum. Lesin var ein skáldsaga og sex smásögur og
skrifleg verkefni unnin. Einnig horfðu nemendur á tvær kvikmyndir, þar af var önnur að eigin
vali sem og danska fréttaþætti og unnu skrifleg verkefni þeim tengdum. Nemendur bekkjarins
tóku þátt í stóru samnorrænu verkefni sem fjallaði um orkumál á Norðurlöndum og lauk því
með ráðstefnu átta skóla frá öllum Norðurlöndunum í Verzlunarskóla Íslands.
Kennslugögn: 30 bls. úr Litteratur Håndbogen–Gyldendal um nútímabókmenntir,
Kønsroller–ljósritaður hluti BA ritgerðar eftir Ágústu Ásgeirsdóttur, ýmis konar ljósritað
ítarefni, Netið, tvær kvikmyndir, o.fl.

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 fjölmöskvarásir. 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
Hohmannbrautir.
Vægi og hverfitregða, snúningur stjarfhluta, snúningsorka, regla Steiners, hverfitregða,
hverfiþungi og varðveisla hans.
Segulsvið, Lorentzkraftur, segulsvið um vír og lögmál Biot–Savart, span.
Takmarkaða afstæðiskenningin. Lorentzummyndanir; tími, lengd og massi hluta á
afstæðilegum hraða, orka og skriðþungi í afstæðiskenningunni.
Geislavirkni, helmingunartími, kjarnaummyndanir.
Frumatriði skammtafræði, Bohrlíkanið, ljósraflos, regla de Broglie, óvissulögmálið.
Bylgjujöfnur og smug.
Kennslugögn: University Physics eftir Harris Benson, ásamt samtíning kennara.
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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, oxunafoxun.
Efnahvörf og útreikningar, t.d. reikningar byggðir á stilltum efnahvörfum, massamælingar og
sýrubasa títrun. Eiginleikar lofts: almennir eiginleikar lofttegunda, loftþrýstingur, ástandsjafna
lofts, kjörgas, kenningin um hreyfingu loftsameinda. Efnaorka: inn og útvermin efnahvörf,
varmabreytingar, hvarfavarmi, fyrsta lögmál varmafræðinnar, varmamælingar, myndunarvarmi
og vötnunarorka. Hraði efnahvarfa: framvinda efnahvarfa, árekstrakenningin, þættir sem hafa
áhrif á hraða efnahvarfa, gangur efnahvarfa, Haber aðferðin. Atóm og skammtafræði: eðli
ljóss, litróf frumefna í loftham, orkuþrep atóma, þróun skammtafræði, skammtatölur og
svigrúm, orkuþrep vetnis. Lotubundnir eiginleikar frumefna: lotubundin rafeindaskipan og
svigrúmahýsing, rafeindaskipan jóna. Lögun, svigrúm og skautun sameinda, sameindalíkön,
skautun tengja, blönduð einkenni tengja.
Kennslugögn: 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.
Lífræn efni: virkir hópar, IUPACnafngiftakerfið, flokkar lífrænna efna, cis/trans ísómerur,
efnahvörf lífrænna efna. Efnajafnvægi: jafnvægisstaða, jafnvægislögmálið, jafnvægisfasti,
lofttegundir og blönduð kerfi, þættir sem hafa áhrif á jafnvægi. Sölt í vatnslausn, leysni og
leysnimargfeldi, áhrif sameiginlegra jóna á leysni, botnfallsreikningar. Sýrur og basar,
sjálfsjónun vatns, jafnvægisfastinn Kv, rammar og daufar sýrur, rammir og daufir basar, pH,
fjölróteindasýrur, dúalausnir. Oxun og afoxun, oxunartölur, stilling oxunarafoxunarjafna.
Rafefnafræði: raflausnir, rafhlöður, spennuröð, rafgreining, staðalspenna. Tveir tímar
hálfsmánaðarlega 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
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.
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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 LaurelLeaf 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.
Valbækur.
V. bekkur, alþjóða, hagfræði, upplýsinga og viðskiptadeild:
Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T., (1998) New Insights into Business, Longman.
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman.
Huxley, A., Brave New World, Longman abridged series.
Stílar handa 5. bekk, 2002 útgáfa.
V. bekkur, máladeild:
Lannon, M., Tullis, G. and Trappe, T., (2000) New Insights into Business, Longman.
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman Vince, M.,
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.
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.
VI. bekkur, máladeild:
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman.
Shakespeare, W., (1992) Hamle. The New Swan Shakespeare, Longman.
Austen, J., Pride and Prejudice.
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa.
VI. bekkur, hagfræði, upplýsinga og viðskiptadeild:
Garwood, C., Gardani, G., Peris, E., (1992) Aspects of Britain and the USA, Oxford
University Press.
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Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman.
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman.
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa.
VI. bekkur, stærðfræðideild:
Carey, John, (1996) The Faber Book of Science, Faber and Faber Ltd.
Stephens, M., New Proficiency Reading, Longman.
Wilde, O., (1986) The Importance of being Earnest, Longman Study Texts, Longman.
Stílar handa 6. bekk, 2001 útgáfa.

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
skuldabréfamarkaðarins. Hlutabréf, verðbréfaþing og vísitölur. Kennitölur. Ávöxtun og áhætta
skulda og hlutabréfa. Notkun staðalfráviks og fervika til að reikna áhættu. Fyrirtækja og
markaðsáhætta. Skilvirk eignasöfn, framlína og markaðslína. 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 upplýsingatæknideild:
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.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.
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.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.
V. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Nemendur greina, hanna og forrita hugbúnað með hlutbundnum aðferðum,
klasahönnun. Kenndar verða helstu aðferðir við gagnaskipan. Nemendur læra hinar ýmsu
leiðir til þess að skila frá sér fullbúnu forriti, s.s. greining og hönnun, eða frumsmíðaferli.
Hópvinnuferli kynnt og prófuð. Skráarvinnsla í forritun verður kennd og nemendur læra hinar
ýmsu aðferðir við að lesa og skrifa gögn á diski. Farið verður ítarlega í klasa og uppbyggingu
þeirra. Villumeðhöndlun verður kennd, ásamt meðhöndlun á inntaki og úttaki (inntaks/úttaks
straumar). Í áfanganum verður farið sérstaklega í erfðir og mikilvægi þeirra við hlutbundna
hönnun.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.
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VI. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Í þessum áfanga er farið ítarlegra í alla þætti forritunar. Farið er nánar í erfðir,
frávik og villur ásamt því að kennd er gagnasamskipti á neti. Sérstök rækt verður lögð við
það að láta nemendur leysa verkefni í hópum og sem hópur. Farið verður lauslega í
leikjaforritun.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.

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.
Þetta skólaárið nutu nemendur okkar góðs af dvöl fransks aðstoðarkennara, Virginie Gys,
sem einkum sá um munnlega þáttinn og menningu lands og þjóðar.
III. bekkur:
Kennslugögn: 8 kaflar í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M. KanemanPougatch,
S. Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin.
IV. bekkur, allar deildir:
Kennslugögn: Kaflar 916 í Café Crème 1 lestrarbók og vinnubók eftir M. Kaneman
Pougatch, S. Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Lesin var sagan Des voisins mystérieux á
haustönn, en á vorönn voru 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. KanemanPougatch, S.
Trevisi og M.B. di Giura, D. Jennepin. Á haustönn voru lesin fimm ævintýri úr bókinni Les
Contes de Perrault eftir Charles Perrault. Á vorönn var lesin sagan Maigret et la grande
perche eftir Georges Simenon.
V. bekkur, hagfræðideild:
Kennslugögn: Sama efni og í hinum deildum V. bekkjar. Á haustönn voru fimm ævintýri
lesin úr bókinni Les Contes de Perrault eftir Charles Perrault. Á vorönn var sagan Maigret et
la grande perche eftir Georges Simenon lesin auk þess sem tvær smásögur í ljósriti frá
kennara voru lesnar.
VI. bekkur, alþjóða og máladeild:
Kennslugögn: Á haustönn voru lesnar smásögurnar Petite âme, Les œufs de Pâques, Le dos
de la cuillère, La sorcière de la rue Mouffetard og Le gentil petit diable.
Í málfræði var farið í passé simple, þolmynd, viðtengingarhátt o.fl. Tal og hlustun voru einnig
æfð jöfnum höndum. Á vorönn lásu nemendur smásögurnar Mon oncle Jules og La daube du
dimanche, skáldsöguna Cyrano de Bergerac og unnu borgarverkefni á netinu. Einnig var
haldið áfram að æfa tal og hlustun. Nemendur horfðu einnig á tvær kvikmyndir í tengslum
við námsefnið.

Gagnasafnsfræði
V. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Farið er í undirstöðuþætti gagnasafnsfræða, s.s. skipulag og vensl gagnasafna
og fyrirspurnarmál. Einnig verður fjallað um öryggi gagnasafna og lög um tölvugögn. Farið
verður í helstu þætti við greiningu og hönnun gagnasafna. Nemendur munu hanna eigið
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gagnasafn með einindavenslalíkönum, skipuleggja tögun gagna og lyklun. Síðan setja þeir
gagnasafnið upp og beita fyrirspurnarmáli á gagnasafnið.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.

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
skriflega. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur venjist því að beita upplýsingatækni við
upplýsingaöflun og lausn verkefna.
Námslýsing: Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðshagkerfi.
Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis
tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með
dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni.
Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun hlutfallareiknings, vísitalna,
vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum.
Kennslugögn: Þjóðhagfræði 103 eftir Ingu Jónu Jónsdóttur (2001).
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,
framleiðsluföll og lögmálið um minnkandi afrakstur. Kostnaðarfræði, ólíkar gerðir kostnaðar
og lágmörkun kostnaðar. 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.
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Verðaðgreining. Verkefni í samvinnu við Junior Achievement á Íslandi sem felst í stofnun og
rekstur fyrirtækis í kringum viðskiptahugmynd nemenda.
Kennslugögn: Principles of Economics eftir Gregory Mankiw, önnur útgáfa 2000.
Dæmahefti í hagfræði eftir Bjarna Má Gylfason og Tómas Sölvason (2004). Ýmsu öðru efni
er dreift til nemenda og Netið notað í þeim tilgangi.
Viðskiptadeild.
Rekstrarhagfræði (REK 215)
Rekstur fyrirtækja I (REK 215)
Markmið: Að nemendur:
1.
Öðlist skilning á hugtökum rekstrarhagfræðinnar og geri sér ljósa hagfræðilegu
hliðina á rekstri fyrirtækja.
2.
Kynnist viðfangsefnum fjármálafræða og fjármálastjórnunar.
3.
Þekki til helstu atriða sem hafa þarf í huga við stofnun lítilla fyrirtækja.
Námslýsing: Upprifjun á grundvallarhugtökum hagfræðinnar. Mismunandi tegundir af
teygni. Framleiðsla og hagkvæmasta val framleiðsluþátta. Mismunandi tegundir kostnaðar og
kostnaðarföll. Verðmyndun og hámörkun hagnaðar við mismunandi markaðsform. Inngangur
að fjármálum. Fjárhagsáætlanir. Núvirðisútreikningar og afkastavextir. Virði og gengi
skuldabréfa. Hlutabréf og kennitölur. Stofnun fyrirtækja.
Kennslan var í formi fyrirlestra og skýringardæma. Nemendur þurftu að vinna verkefni bæði
heima og í tímum. Einn utanaðkomandi fyrirlesari og ein heimsókn í fyrirtæki. Í
rekstrarhagfræðinni er lögð meiri áhersla á stærðfræðileg efnistök í hagfræðideild en á
almenna verkefnavinnu í viðskiptadeild. Námsefnið er að öðru leyti hliðstætt.
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.
6.
Geti tjáð sig munnlega og skriflega um ástand efnahagsmála og mótað sjálfstæðar
skoðanir sem, m.a. eru byggðar á þeim fræðilega grunni sem lagður er í náminu.
Námslýsing: Grundvallaratriði hagfræðinnar, atferli einstaklinga í hagkerfinu, samskipti
fólks og viðskipti þeirra á milli. Hlutfallslegir og algerir yfirburðir. Markaðsöflin framboð og
eftirspurn, teygni. Opinber markaðsíhlutun með framleiðslustyrkjum og sköttum,
velferðartap. Skipting skattbyrði og framleiðslustyrkja. Áhrif afskipta hins opinbera á
alþjóðleg viðskipti. Þjóðhagsreikningar – mæling á afkomu þjóðarinnar. Þjóðarframleiðsla og
hagvöxtur. Sparnaður, fjárfestingar og fjármálakerfið. Atvinnuleysi: náttúrulegt atvinnuleysi.
Peningar: skilgreining peninga, hlutverk Seðlabankans og framboð peninga. Verðbólga:
orsakir og afleiðingar, vöxtur peningamagns. Hagfræði opinna hagkerfa.
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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:
Íslensk setningafræði eftir Baldur Ragnarsson.
Réttritun handa framhaldsskólum eftir Ragnheiði Briem.
Spegill, spegill... Jóhanna Sveinsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir völdu efnið.
Ýmislegt um risafurur og tímann eftir Jón Kalman Stefánsson.
Íslendingaþættir, sóttir á Netið.
Markviss framsögn við ýmis tækifæri. Glærur á skólaneti Verzlunarskólans.
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason.
Margs konar ritunarverkefni unnin samkvæmt ferliritun.
Valbók í samráði við kennara.
IV. bekkur:
Egils saga.
Íslensk setningafræði eftir Baldur Ragnarsson.
Orð af orði eftir Silju Aðalsteinsdóttur.
Híbýli vindanna eftir Böðvar Guðmundsson.
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason.
Heimaritgerðir og önnur ritunarverkefni.
V. bekkur:
BrennuNjáls saga.
Hljóðfræði fyrir framhaldsskóla eftir Ívar Björnsson.
Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550–1918 eftir Viðar Hreinsson.
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur.
Íslandsklukkan eftir Halldór Kiljan Laxness.
Hagnýt skrif eftir Gísla Skúlason.
Heimaritgerðir og ýmis ritunarverkefni önnur.
VI. bekkur:
Edda Snorra Sturlusonar. Gunnar Skarphéðinsson bjó til prentunar.
Íslensk málsaga eftir Sölva Sveinsson.
Eddukvæði, Ólafur Briem gaf út.
Slitur úr íslenskri bókmenntasögu 1550–1918 eftir Viðar Hreinsson.
Bók af bók eftir Silju Aðalsteinsdóttur.
Þyrnar og rósir, Kristján Jóhann Jónsson o.fl. tóku saman.
Nútímaskáldsögur eftir ýmsa höfunda valdar og kynntar.
Hefðbundnar heimildaritgerðir og ýmis önnur ritunarverkefni.
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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 hafa mótað hana og munu áfram móta hana.
Námslýsing: Fjallað er um myndun, efnasamsetningu, þróun og eyðingu jarðskorpunnar.
Kynnt hvernig innræn og útræn öfl eru sífellt að mynda og móta jarðskorpuna. Fjallað um
uppruna og eðli eldvirkni, jarðhita, jarðskjálfta, jarðskorpu og plötuhreyfingar. Helstu
kenningar kynntar og jarðsaga Íslands kynnt lítillega.
Kennslugögn: Jarðargæði, jarðfræði nat113 gefin út af Iðnú. Höfundar eru Jóhann Ísak
Pétursson og Jón Gauti Jónsson.

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,
handknattleikur, körfuknattleikur, og utan og innanhússknattspyrna. Einnig fór fram kynning
á skyndihjálp. Í 5. bekk sóttu þeir nemendur sundnámskeið sem áttu ólokið 10. stigi. Dans.

Listasaga
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
liststefnur, s.s. grísk myndlist, miðaldalist (rómanskur og gotneskur stíll), endurreisnarlist,
barokk og rókókó, nýklassík, rómantík og raunsæi. Einnig impressionismi og expressionismi
á síðustu öld og fram yfir aldamót og helstu liststefnur okkar aldar. Íslensk myndlist og tengsl
við erlenda strauma. Fjallað 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.
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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.

Lokaverkefni
VI. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Nemendur vinna saman í hópum við stórt verkefni allt frá greiningu og hönnun
að fullbúinni afurð. Lokaverkefnið tengir saman það sem kennt hefur verið í deildinni í
öðrum áföngum. Nemendur eru látnir halda utan um eitt stórt verkefni, áhersla er lögð á öguð
vinnubrögð og skjölun á framvindu.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.

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 í alþjóðadeild innsýn í alþjóðareglur.
Námslýsing: Inngangur er hafður um helstu grunnatriði lögfræðinnar, fræðikerfi hennar,
réttarheimildir o.fl. Fjallað er um stjórnskipun og stjórnarfar og meðferð mála hjá stjórnsýslu
aðilum. Í réttarfari er fjallað um dómstólaskipanina á Íslandi. Meðferð einkamáls er útskýrð
og grunnreglur einkamálaréttarfarsins. Farið er yfir helstu atriði aðfarargerðar, nauðungarsölu
og gjaldþrotaskipta. Rætt um reglur laga um samningsbundna gerðardóma. Í samningarétti er
gerð grein fyrir reglum um rétthæfi og gerhæfi. Farið er yfir stofnun löggerninga, umboð og
milligöngu við samningsgerð. Umfjöllun um ógilda löggerninga. Kynntar eru réttarreglur um
lausafjárkaup og fasteignaviðskipti. Í kröfurétti er farið yfir helstu meginreglur kröfuréttarins
og örlög löggerninga. Sérstök áhersla er lögð á umfjöllun um viðskiptabréfskröfur, veðrétt og
reglur um ábyrgð á fjárskuldbindingum þriðja manns. Tæpt er á rekstrarformum fyrirtækja,
þ.e. félagarétti og farið er í ábyrgð félagsmanna í hinum mismunandi félagaformum. Sifja og
erfðarétti eru gerð góð skil. Þar er farið yfir mun á hjúpskap og óvígðri sambúð, tæpt á
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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
Sveinbjörnsdóttur 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.

Margmiðlun
V. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Kennd er hönnun og uppbygging vefsíðna. Farið er yfir grunnatriði vefsíðu
kóða, innsetningu tengla, mynda og notkun taflna. Kennd er notkun ýmissa hjálparforrita í
vefsíðugerð. Farið er í mikilvægi góðrar hönnunar og verkskipulags. Kennd er myndvinnsla í
tölvum. Lögð er áhersla á að nemendur geti unnið myndir á viðeigandi gagnasnið miðað við
notkun, kunni að meðhöndla myndir, breyta þeim og setja saman, ásamt því að þeir þekki
helstu myndastaðla sem notaðir eru í dag.
Einnig verða önnur vefmál kynnt og reynd, s.s. PHP3 og ASP. Kennt verður að búa til
einfaldar Flash myndir til að setja á vefinn.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.

Markaðsfræði
V. bekkur, alþjóða og viðskiptadeild:
Markmið: Að nemendur læri undirstöðuatriði við stjórnun og skipulagningu markaðs
aðgerða.
Námslýsing: Í kennslunni er farið yfir grundvallarhugtök sem tengjast markaðsfræði og
fjallað um hvernig hugmyndafræðin er notuð til að markaðssetja vörur og þjónustu. Sérstak
lega er farið í mikilvægi markaðsstarfs í síbreytilegu umhverfi, afstöðu fyrirtækja til mark
aðarins, rekstrar og samkeppnisumhverfi, markaðshlutun, val markhópa, staðfærslu, vöru
þróun, líftíma vöru, vöruhugtakið, verðlagningu, kynningarmál, Netið og markaðsmál, ímynd
fyrirtækja og markaðsáætlanir. Farið er yfir grundvallaratriði markaðsrannsókna og gerð
skoðanakannana kynnt.
Lokaverkefni á Viðskiptabraut er gerð skoðanakönnunar. Nemendur þurfa sjálfir að finna
samstarfsfyrirtæki og gera við það sérstakan samstarfssamning sem kveður nánar á um
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
framvindu þeirra gagnvart samstarfsfyrirtækjum. Verkefnum er skilað til kennara og
samstarfsfyrirtækja í skýrsluformi í lok annarinnar auk þess skulu þau flutt í formi
fyrirlestrar.
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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
verkefnavinnunni í gegnum Internetið og netkerfi skólans.
Kennslugögn: Sigur í samkeppni eftir Boga Þór Siguroddsson. Ítarefni frá kennara.

Menningarfræði I
V. bekkur, alþjóðadeild:
Markmið: Að nemendur:
· þekki hugtök sem notuð eru í umræðu um bæði þjóðmenningu og
alþjóðamenningu
· öðlist skilning á menningarlegri margbreytni
· þekki hugtök á borð við frelsi, lýðræði og sjálfstæði og geti beitt þeim
· geri sér grein fyrir hugmyndum Vesturlandaþjóða um stjórnskipan og áhrif
þeirra
þekki til menningarlegs margbreytileika í VesturEvrópu
· geri sér grein fyrir helstu þjóðareinkennum Íslendinga
· þekki til þjóðfélagsþróunar í AusturEvrópu frá stríðslokum til okkar daga
· geri sér grein fyrir hvernig þjóðareinkenni birtast í ýmsum listgreinum
· öðlist færni til að afla sér upplýsinga og nota fjölbreytta miðla í því skyni
· sýni hæfni til sjálfstæðis og samstarfs
Námslýsing: Fjallað verður um menningu og sérkenni þjóða. Kynnt verða hugtök, sem notuð
eru í umræðu um menningu og mismun á þjóðmenningu og alþjóðamenningu, þannig að
nemendur öðlist skilning á fjölbreytileika menningarinnar. Rædd verða hugtök eins og frelsi,
lýðræði og sjálfstæði og fjallað um hvernig fólk í ólíkum menningarheimum getur haft
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 AusturEvrópu frá stríðslokum til okkar daga. Rædd verða
tengsl menningar og samfélags. Kennsla fer fram með fyrirlestrum, þar sem kennari kynnir
efni og leggur út af námsefni, og notar til þess glærur, kort og myndbönd. Nemendur vinna
námsefni áfram í umræðum í tímum, með verkefnavinnu, framsögu og æfingum. Nemendur
vinna bæði sjálfstætt og í hópum að einstökum verkefnum.
Kennslugögn: AusturEvrópa eftir Kaj Hildingsson, Mál og menning, Reykjavík 1994. Saga
heimspekinnar eftir Bryan Magee, Mál og menning, Reykjavík 2002. Auk þess myndbönd,
leskaflar og ljósrit frá kennara.

Menningarfræði II
VI. bekkur, alþjóðadeild:
Markmið: 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
· geri sér grein fyrir helstu þáttum í menningu nokkurra Asíuþjóða
· þekki þjóðfélög NorðurAmeríku, 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
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Námslýsing: Kennsla fer fram með fyrirlestrum kennara, umræðum og ýmiss konar
verkefnavinnu, m.a. þar sem nemendur vinna saman. Á haustmisseri verða eftirtaldir
efnisþættir til umfjöllunar: Trúarbrögð: Hugtök og birtingarmyndir. Fjallað verður um
nokkur algeng hugtök sem tengjast trúarbragðafræðum, ekki síst í sögulegu ljósi. Einkum
verður sjónum beint að eingyðingstrúarbrögðunum: Kristni, gyðingdómi og íslam.
Miðausturlönd: Lönd og þjóðir. Valin viðfangsefni tekin til umfjöllunar. Tengsl trúarbragða
og stjórnmála í menningu þjóða sérstaklega tekin fyrir. Á vormisseri verða eftirtaldir
efnisþættir til umfjöllunar: Verkefni nemenda, viðfangsefni að eigin vali. Indland og
Hindúismi: Viðfangsefni og lesefni að hluta valin í samráði við nemendur. Bandaríkin:
Menning og þjóðfélagsskipan í NorðurAmeríku.
Kennslugögn: Notast er við fjölbreytt miðlunarform: kennslubækur, greinar úr tímaritum og
dagblöðum, myndbönd og fleira. The World´s Religions eftir Ninian Smart, útg. Cambridge
University Press 1989. Inngangur. Trúarbrögð heimsins. Ritstjóri Michael D. Coogar, Mál og
menning, Reykjavík 1999. Kaflar um gyðingdóm, kristni, íslam og hindúisma. Miðausturlönd
eftir Jan Erik Wiik. Útgefandi Mál og menning, Reykjavík 1993. American Civilization. An
Introduction eftir David Mauk og John Oakland. Routledge 2002 (3.útg). Valdir kaflar.

Náttúrufræði 103
III. bekkur, náttúrufræðibraut og
VI. bekkur, alþjóða, mála, hagfræði og viðskiptadeild:
Markmið: Markmið áfangans er að veita nemendum þekkingu á lífverum jarðar. Áhersla er
lögð á flokkun lífvera, umhverfisfræði, erfðir, erfðaefnið, lífeðlisfræði mannslíkamans, æxlun
og efnasamsetningu lífvera
Námslýsing: Almenn einkenni, nafngiftir, flokkun og fjölbreytni lífvera (veirur, bakteríur,
frumverur, skordýr, hryggdýr og fræplöntur). 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, kynfrumur. Erfðir: litningar, gen, meginlögmál
erfðafræðinnar, erfðir manna. Kjarnsýrur og prótín, eftirmyndun DKS, prótínmyndun,
erfðatækni og siðferðisleg vandamál. Lífverur og umhverfi þeirra: (fæðutengsl, stofnar, áhrif
manna á umhverfi sitt og ástand umhverfismála á Íslandi).
Kennslugögn: Líffræði eftir Örnólf Thorlacius. Verklegar æfingar á skólaneti. Önnur gögn á
skólaneti.

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: Jarðargæði eftir Jóhann Ísak Pétursson og Jón Gauta Jónsson. Auk
kennslubókar er stuðst við ítarefni sem kennari útvegar nemendum. Nauðsynlegt er að
nemendur hafi aðgang að kortabók og tölvu. Bókasafn Verzlunarskóla Íslands er opið
nemendum þar sem góður aðgangur er að myndböndum og öðru efni sem tengist faginu.
Nemendum er bent á að skoða þetta námsefni.
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Náttúrufræði 123
III. bekkur, náttúrufræðibraut og
V. bekkur, alþjóða, hagfræði, viðskipta og máladeild:
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.

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. Fenginn var fyrirlesari úr atvinnulífinu og farið í
fyrirtækjaheimsókn.
Kennslugögn: The Business Policy Game eftir Richard V. Cotter og David J. Fritzsehe, 5.
útgáfa.

Saga
Í Verzlunarskólanum var kennd saga, í öllum deildum nema stærðfræði og upplýsinga og
tölvudeild, í þrjá tíma á viku í 4., 5. og 6. bekk. Í stærðfræðideild var hún kennd í 4. og 5.
bekk en í upplýsinga og tölvudeild í 5. og 6. bekk, þrjá tíma í viku hjá báðum. Í samræmi við
nýja námskrá var mannkynssaga og Íslandssaga kennd í öllum deildum í einu lagi. Sú
breyting náði í fyrsta sinn upp í alþjóða, mála, viðskipta og hagfræðideildir 6. bekkjar og
því var öll saga kennd eftir nýrri aðalnámskrá í fyrsta sinn.
IV. bekkur, mála og viðskiptadeild:
Markmið: 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 unnu
talsvert með frumheimildatexta.
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til
upplýsingar. Nýja bókafélagið, Rvík. 2000.Ýmislegt aukaefni frá kennurum, þ.á.m. textar úr
frumheimildum.
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IV. bekkur, stærðfræðideild og V. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Markmið: Að nemendur hafi skilning á sögu mannsins frá örófi alda fram á 18. öld, þar með
menningarríkjum fornaldar, samfélagsháttum miðalda og þjóðfélagsþróun á fyrri hluta
nýaldar.
Námslýsing: Í 4. bekk stærðfræði 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
breytingar á sviði menningar, stjórnmála og efnahags.
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til
upplýsingar. Nýja bókafélagið, Rvík. 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
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,
iðnbyltingin og upphaf stjórnmálahugmynda nútímans.
Kennslugögn: Árni Hermannsson, o.fl.: Íslands og mannkynssaga NB I. Frá upphafi til
upplýsingar. Nýja bókafélagið. Rvík. 2000. Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir:
Íslands og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2000. Nýja bókafélagið,
Rvík. 2000. Ýmislegt aukaefni frá kennurum, þ.á.m. textar úr frumheimildum.
V. bekkur, stærðfræðideild og VI. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
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 nútímans. 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
alþjóðamála 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, Rvík. 2000. Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir:
Íslands og mannkynssaga NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2000, Rvík. 2001.
VI. bekkur, alþjóða, hagfræði, mála og viðskiptadeild:
Markmið: Að nemendur hafi þekkingu og skilning á sögu síðustu tveggja alda og þeim
miklu breytingum sem átt hafa sér stað frá 19. öld til okkar daga á sviðum stjórnmála í víðum
skilningi, menningar og efnahags, bæði í sögu Íslands og mannkyns alls.
Námslýsing: Haldið var áfram þar sem frá var horfið í 5. bekk. Hafist var handa við að
kynnast daglegu lífi á Íslandi en síðan fjallað um þjóðernisstefnu og aðrar hræringar 19. aldar
á Íslandi og í Evrópu. Eftir stutta umfjöllun um Vesturheimsferðir og nýlendustefnu, tók hin
viðburðaríka 20. öld í sögu Íslands og mannkyns við. Um hana var fjallað þar til lokið var við
Kalda stríðið en undir lokin gafst tími til að líta stuttlega á sögu helstu stórvelda síðan 1990.
Myndefni á myndböndum og DVD er að jafnaði nýtt töluvert, einkum um sögu 20. aldar og
svo var einnig nú. Að venju var síðan prófað á stúdentsprófi úr námsefni 5. og 6. bekkjar.
Kennslugögn: Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir: Íslands og mannkynssaga
NB II. Frá lokum 18. aldar til aldamóta 2000. Nýja bókafélagið, Rvík. 2001.
Frumheimildahefti fyrir 5. (og 6.) bekk. Viðbótarefni frá kennurum, þ.á.m. efni um Indland,
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Kína og Japan á 19. öld, ljósrit um Rússaveldi fyrir byltingu og efni um borgarastyrjöldina á
Spáni.

Sálfræði
VI. bekkur val:
Markmið: Að nemendur fái innsýn í fjölbreytileika sálfræðinnar. Að kynna nemendum
sálfræði sem fræðigrein, uppruna hennar, sögu og þróun. Kynntar verða helstu stefnur innan
greinarinnar auk helstu fræðimanna. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist þekkingu og
yfirsýn á helstu hugtökum, þekki helstu starfssvið sálfræðinga og átti sig á hvernig sálfræði
nýtist í daglegu lífi og við meðferð.
Námslýsing: Farið var í sögu sálfræðinnar, helstu hugmyndir um nám (mótun hegðunar),
minni skynjun, streitu, átraskanir, lyndisraskanir, kvíða, geðklofa, kynviðfangsraskanir,
álitamál (hvað er eðlileg hegðun ) og flokkun geðsjúkdóma. Fyrirlestrar, umræður, verkefni
og myndbandssýningar.
Kennslugögn: Hugur, heili, hátterni eftir Aldísi Guðmundsdóttur og Jörgen Pind. Útgefið af
Máli og menningu 2003.

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 geisladiskar, myndbönd og
tölvudiskar.
V. bekkur val, máladeild:
Námslýsing: Haldið var áfram öllum meginatriðum málfræðinnar. Lögð var aðaláhersla á
samtalsæfingar og aukinn orðaforða. Nemendur öðluðust þokkalega leikni og þekkingu í að
bjarga sér í spænskumælandi landi. Lestextar, talæfingar og skriflegar æfingar. Lokið var við
Lesbók 1, síðan voru lesnar smásögur. Æfingar með orðabók til að auka orðaforða, ásamt
málfræðiæfingum og talæfingum, með menningarlegu ívafi, smásögurnar lagðar til
grundvallar. Horft var á myndbönd, hlustað var á tónlist og notaðir voru tölvudisklingar 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 geisladiskar, 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
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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.
Kennslugögn: Español sin fronteras 1I, lesbók og vinnubók, geisladiskar, 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 þjóð
félagsbreytingar hafa gert það að verkum að menn leggja nú meiri áherslu á stjórnun en áður.
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Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda og kynna þeim ýmis verkefni sem
þeir inna af hendi. Farið er í stjórnunarferlið, mismunandi gerðir stjórnskipulaga, setningu
markmiða, áætlanagerð og upplýsingastreymi. Áhersla er lögð á að upplýsa nemendur um
samspil stjórnunar og samstarfs og mikilvægi þess að starfsmenn séu ánægðir í sínu starfi. Til
ráðstöfunar eru þrír tímar á viku. Þeir skiptast á milli fyrirlestra og stuttra verkefna, sem
nemendur 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. Tvær stjörnuskoðunarferðir.
Kennslugögn: Milli himins og jarðar eftir Vilhelm S. Sigmundsson. Glósur frá kennara.

Stærðfræði
III. bekkur:
STÆ103 (haustönn):
Námslýsing: Rúmfræði: línur, horn, marghyrningar, frumsendan um samsíða línur,
frumsendan um einshyrnda þríhyrninga, hornaföll, sínus og kósínusreglan fyrir þríhyrninga,
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. Flatarmál og
ummál.
Kennslugögn: STÆ103 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán Jónsson.
Aukahefti um hornaföll.
Stæ203 (vorönn):
Námslýsing: Bókstafareikningur: liðun og þáttun, annarsstigsjafnan, jöfnur af þriðja stigi,
algildisjöfnur, brotareikningur. Margliður: skilgreining á margliðum, deiling, núllstöðvar og
formerki margliða. Hnitarúmfræði: hnitakerfið, jafna beinnar línu, fleygbogar. Veldi: heil og
brotin veldi, rætur, lograr.
Kennslugögn: STÆ103 og STÆ203 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: STÆ203 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,
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þríhyrningareikningar, almenn jafna línu, stikun línu, almenn jafna hrings, stikun hrings,
skurðpunktar ferla.
Kennslugögn: STÆ203 og STÆ303 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,
hornafallajöfnur og ójöfnur, almenn jafna línu, stikun línu, almenn jafna hrings, stikun hrings,
skurðpunktar ferla.
Kennslugögn: STÆ203 og STÆ303 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
lógaritmaföll, diffrun veldisfalla, diffrun vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll,
heildunaraðferðir.
Kennslugögn: STÆ403 og STÆ503 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, edreikningar, diffrun ræðra
falla, reglur um diffrun, rannsókn falla, ferlateikningar, andhverfar varpanir, diffrun
hornafalla, andhverfur hornafalla, vísis og lógaritmaföll, diffrun veldisfalla, diffrun
vísisfalla, diffrun lógaritmafalla, stofnföll, heildun, heildunaraðferðir, flatarmál fundið með
heildun.
Kennslugögn: STÆ403 og STÆ503 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.
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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: STÆ503 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: STÆ503, Stæ603 og STÆ522 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og
Stefán Jónsson. Diffurjöfnur og fylki, reikningsbók handa framhaldsskólum, eftir Frey
Þórarinsson. Fjölrit um talningarfræði.

Tölvubókhald
IV. bekkur:
Markmið: Að nemendur kynnist tölvufærðu bókhaldi og hvernig megi með vönduðum
bókhaldshugbúnaði ná fram gríðarlegum tímasparnaði í færslu bókhaldsins. Enn fremur er
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
lokaeinkunn í bókfærslu. Viðskiptadeildabekkir fá hins vegar meiri tíma eða tvær
kennslustundir á viku í 14 vikur. Kerfin, sem eru kynnt, eru fjárhagsbókhald, sölu og
viðskiptamannabókhald, birgða og lánardrottnabókhald. Í fjárhagsbókhaldinu er farið í
daglegar færslur, uppsetningu 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 úrvinnslu 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
III. bekkur:
Ritvinnsla: Byrjað er á grunnatriðum ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2002.
Nemendur vinna verkefni með einföldum uppsetningum. Enn fremur eru kenndar
uppsetningar verslunarbréfa með notkun tilbúinna sniðmáta. Textar verslunarbréfanna eru
teknir úr kennslubókinni Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju
Árnadóttur.
Talnaæfingar: Þjálfun í hraða og fingrasetningu á talnaskika tölvu. Til þeirra æfinga er notað
forritið Summa, samið af Baldri Sveinssyni.
Póstforrit: Kennd er notkun á Microsoft Outlook póstforritinu og almennar siðareglur við
notkun á tölvupósti.
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Windows XP: 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.
Vélritun: Þjálfun í fingrasetningu, blindskrift og hraða á hnappaborði tölvu. Vélritun er tekin
í fjarnámi. Fyrst er tekið stöðupróf og þeir sem ekki standast stöðuprófið fara í gegnum
áfangann: gera æfingar og lotupróf og fara síðan í lokapróf. Í vélrituninni er notast við
vélritunarkennsluforrit sem hannað er af Antoni Karli Ingasyni, Helga Kristjánssyni og
fleirum.
Kennslugögn: Microsoft Excel 2002 eftir Baldur Sveinsson, Ritverk: verkefni fyrir ritvinnslu
eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju Árnadóttur. Word 2002 handbókin, eftir Kristínu I.
Jónsdóttur og Svein Baldursson. Leiðbeiningar um notkun PowerPoint og FrontPage eftir
kennara.
IV. bekkur, viðskiptabraut:
Námslýsing: Kennt er frekari notkun ritvinnsluforritsins Microsoft Word 2002 fyrir
Windows, þar með talin notkun, gerð og breyting stíla, dálkar, jaðarlínur, skygging gerð og
breyting sniðmáta og stíla, formbréf, töfluaðgerðir, atriðisorðaskrá, blaðadálkar, dálkar,
efnisyfirlit, formbréf, hausar og fætur, leturlist, neðanmáls– og aftanmálsgreinar, númeraðar
töflur, 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, uppsetning kynningarblöðungs og lokaverkefni þar sem farið er í
ýmsa þætti ritvinnslu. Kenndar eru undirstöður í myndvinnslu og grunnatriði í notkun
gagnagrunnsins, Microsoft Access 2002.
Kennslugögn: Ritverk, verkefni fyrir ritvinnslu eftir Kristínu I. Jónsdóttur og Gígju
Árnadóttur, 7. útg. 1997, Word 2002 handbókin, útg. 1999, eftir Kristínu I. Jónsdóttur og
Svein Baldursson, Microsoft Access 2002 eftir Baldur Sveinsson og Þórð Hauksson.

Upplýsingafræði
V. bekkur, alþjóða og viðskiptadeild:
Markmið áfangans er að nemandi:
· þekki helstu atriði í sögulegri þróun Netsins
· hafi fræðilega og tæknilega innsýn í upplýsinga og fjarskiptakerfi 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
· sé upplýsingalæs og þekki hvað hugtakið felur í sér
· 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 og XHTML–forritunarmálsins og geti nýtt það til vefsíðugerðar
· hafi á valdi sínu notkun vefdagbókar
· geti sagt frá og metið nám sitt í kennslustundum á málefnalegan hátt í bloggkerfinu
K2
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· geti nýtt sér möguleika SPSS–tölfræðiforritsins til úrvinnslu kannana.
Kennslugögn: Leshefti í upplýsingafræði, tekið saman af kennurum áfangans, Sólveigu
Friðriksdóttur, Hirti Hjartarsyni og Snorra Halldórssyni. Lesnir valdir kaflar úr bók Þórðar
Víkings Friðgeirssonar frá 2001: Bókin um Netið. Saga, þróun, rafræn viðskipti. Viðbótar
lesefni og verkefni eru sett í skjalahólf nemenda á innra vef skólans.

Vélbúnaður, stýrikerfi og net/hönnun hugbúnaðar
V. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild:
Námslýsing: Farið verður í mismunandi uppbyggingu stýrikerfa og vélbúnaðar.
Í þessum áfanga eru innviðir tölvu og tölvutengingar ýmiss konar kennd. Vélbúnaðar
kennslan er að hluta til verkleg, þ.e. tölva er greind í sína einstöku einingar og þær skoðaðar.
Farið er í uppbyggingu hinna ýmsu stýrikerfa og má þar nefna Windows, Unix, Linux og
Dos. Kennt verður lauslega á þessi stýrikerfi og nemendum gerð grein fyrir muninum sem á
þeim er. Lögð er áhersla á að nemendur þekki helstu netkerfi og tengingar. Sérstaklega er
farið í að lýsa aðgangsstýringu inn á net og inni á neti, ásamt því að gagnaflutningur um net
er útskýrður.
Kerfisgreining er það ferli að greina þarfir sem gerðar eru til kerfis (forrits). Kennt verður að
nota kerfisgreiningu við uppbyggingu á kerfi, skjölun og utanumhald um stærri
forritunarverkefni. Einnig verður farið í gegnum þær ýmsu leiðir sem notaðar eru við
hugbúnaðarþróun, s.s. frumsmíðagerð(e. prototyping). Einnig verður í þessum áfanga farið í
viðmótshönnun, staðla sem notaðir eru við viðmótshönnun og hvað ber að varast. Rætt er um
gæði notendaviðmóts, ásamt því að skoðaðar eru ýmsar aðferðir við að meta
notkunareiginleika hugbúnaðar. Prófanaferli er kynnt.
Kennslugögn: Námsefni eftir kennara.

Þýska
III. bekkur:
ÞÝS102 (haustönn):
Námslýsing: Farið yfir 5. kafla lesbókar og vinnubókar, auk þess teknar fyrir tvær smásögur
á fjölritum (Tom macht eine Reise, Auf dem Flughafen) eftir 4. kafla lesbókar. Verkefnahefti
með aukaæfingum í orðaforða og málfræði var unnið samhliða kennslubók. Hlustunaræfingar
úr Keine Panik voru lagðar fyrir (23) á haustönninni. Söngtextar og annað ítarefni lagt fyrir
eins og þurfa þótti.
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit).
Verkefnahefti fyrir ÞÝS102 og ÞÝS202. Orðabók: Þýskíslensk eftir Steinar Matthíasson.
ÞÝS202 (vorönn):
Námslýsing: Teknir voru fyrir kaflar 6, 7 og 8 í lesbók og vinnubók. Lesnar voru þrjár
smásögur (Stadtmaus Feldmaus, Frische Fische og Toto) og verkefni unnin við þær.
Verkefnaheftið var unnið samhliða grunnbókinni og haldið áfram með hlustunarefnið Keine
Panik. Söngtextar og annað ítarefni lagt fyrir eins og þurfa þótti.
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Smásögur (fjölrit).
Verkefnahefti fyrir ÞÝS102 og ÞÝS202. Orðabók: Þýskíslensk eftir Steinar Matthíasson.
III. bekkur, þriggja ára nám:
ÞÝS 103 (haustönn):
Námslýsing: Farið var í fyrstu 7 kafla lesbókar og sömu kaflar í vinnubók unnir samhliða.
Verkefnahefti með aukaæfingum var unnið bæði í kennslustundum og sjálfstætt heima og
birtust lausnir kaflanna í netkerfi nemenda eftir á. Smásögurnar Stadtmaus Feldmaus og Toto
voru lesnar og unnin orðabókarverkefni við þær. Hlustunaræfingar úr Keine Panik voru
lagðar fyrir (3 æfingar) í lok annar.
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Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Verkefnahefti fyrir
ÞÝS102 og 202. Smásögur. Hlustunarefnið Keine Panik. Orðabók: Þýskíslensk eftir Steinar
Matthíasson.
ÞÝS203 (vorönn):
Námslýsing: Teknir vor fyrir kaflar 8, 9, 10 og 11 í lesbók og sömu kaflar unnir í vinnubók.
Nemendur luku fyrra verkefnaheftinu og unnu einnig síðara heftið (fyrir 4. bekk). Verkefna
heftið var að stórum hluta til unnið sjálfstætt og birtust lausnir í netkerfi nemenda eftir á. Eftir
9. kafla lesbókar var þátíð sagna og núliðin tíð kynnt og lesin þrjú ævintýri: (Rotkäppchen,
Aschenputtel og Die Sterntaler). Samhliða fyrstu tveimur ævintýrunum voru tíðirnar þjálfaðar
og áfram voru þær þjálfaðar með innihaldi 10. kafla lesbókar. Hlustunarefninu Keine Panik
var lokið í lok vorannar. Þá stóðu nemendur einnig skil á munnlegu verkefni (munnlegu
prófi).
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1, lesbók, vinnubók og málfræðibók. Verkefnahefti fyrir ÞÝS
102 og 202 og Verkefnahefti fyrir 4. bekk. Ævintýri: Deutsche Märchen und Sagen.
Hlustunarefnið Keine Panik. Orðabók: Þýskíslensk eftir Steinar Matthíasson.
IV. bekkur:
Námslýsing: Farið var yfir kafla 9–12 í lesbók og sömu kaflar unnir í vinnubók. Fimm
ævintýri voru lesin úr Deutsche Märchen und Sagen, tvö á haustönn (Rotkäppchen, Hänsel
und Gretel) og tíðir sagna: þátíð og núliðin tíð þjálfaðar í tengslum við þau. Þrjú ævintýri
voru lesin á vorönn (Aschenputtel, Dornröschen og Schneewittchen). Lesnar voru tvær
hraðlestrarbækur Oktoberfest á haustönn og Einer singt falsch á vorönn og munnleg og
skrifleg verkefni unnin í tengslum við þær, svo og við ævintýrin.Verkefnahefti með
aukaæfingum í orðaforða og málfræði fyrir 4. bekk var 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:
Þýskíslensk eftir Steinar Matthíasson.
V. bekkur:
Námslýsing: Lokið var við lesbókin Þýska fyrir þig 1. Farið var í kafla 13–16 og sömu kaflar
unnir í vinnubók. Fjölrit um veðrið var tekið til umfjöllunar samhliða kafla 13.
Í tengslum við kafla 14 í lesbók horfðu nemendur á kvikmynd um ævi Marlene Dietrich. Á
haustönn var lesin smásagan: Das duschende Gespenst. Einnig voru lesin nokkur ævintýri:
(Frau Holle, Die Schildbürger, Wie Eulenspiegel auf dem Seil lief og Eulenspiegel als
Wunderdoktor) á haustönn og Doktor Faust og Münchhausen á vorönn. Orðaforði, málfræði
og sérstaklega munnleg frásögn var þjálfuð í tengslum við ævintýrin. Á vorönn var textinn
Island, Land und Leute lesinn og sendibréf til Þjóðverja unnið í kjölfarið. Í lok vorannar var
skáldsagan Drei Männer im Schnee lesin. Gerðu nemendur efni hennar bæði munnleg og
skrifleg skil og sáu kvikmynd úr efni bókarinnar.
Í hagfræðideild: Aukaefni: Á haustönn voru lesnar fleiri smásögur en í öðrum deildum: (Das
Miststück, Der Mann, der nie zu spät kam, Das duschende Gespenst og Die Glücksnacht). Á
vorönn var kvikmyndin Jenseits der Stille sýnd á sal og unnu nemendur verkefni samhliða
áhorfi myndarinnar.
Kennslugögn: Þýska fyrir þig 1: lesbók og vinnubók. Fjölrit um veðrið. Ævintýri: Deutsche
Märchen und Sagen. Smásögur: Das duschende Gespenst. Texti um Ísland: Island, Land und
Leute. Skáldsagan: Drei Männer im Schnee. Orðabók: Þýskíslensk eftir Steinar Matthíasson
Aukaefni fyrir hagfræðideild: Fleiri smásögur, kvikmynd.
VI. bekkur:
Námslýsing: Nemendur unnu stutt borgarverkefni í upphafi annar, kynntu byggingu í valinni
borg í fyrirlestrarformi með glærusýningu og skrifuðu ferðalýsingu. Lesnar voru smásögur úr
smásagnahefti: (Das Stenogramm, Die Nacht im Hotel, Das Miststück og Der Mann, der nie
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zu spät kam) á haustönn og verkefni unnin úr þeim. Á haustönn horfðu nemendur á sjón
varpsþátt í þremur lotum: Der Offizier und die Prinzessin og unnu ritgerð um efni þeirra. Á
vorönn voru lesnar smásögurnar Die unwürdige Greisin og Masken. Rifjuð var upp málfræði
samhliða námsefninu eins og þurfa þótti. Á vorönn var lesin skáldsagan Er hieß Jan og inni
haldi hennar gerð skil bæði í skriflegum verkefnum og munnlegri frásögn. Teknir voru fyrir
einstakir hlutar úr tímaritsgreinum sem nemendur fengu úthlutað til lestrar og gerðu þeir
greinunum skil í munnlegri frásögn á íslensku.
Kennslugögn: Efni af neti. Smásagnahefti (fjölrit). Sjónvarpsþættir: Der Offizier und die
Prinzessin. Irina Korschunow: Er hieß Jan. Þýsk tímarit. Orðabók: þýskíslensk eftir Steinar
Matthíasson.
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Verslunarpróf
Bókfærsla
Virðisaukaskattur er 25%. Allar upphæðir skulu færast í heilum krónum.
Dagbók 35%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9

Texti:
Gerum upp ábyrgð vegna innflutnings á
500 stk. af línuskautum FOB frá Banda
ríkjunum fyrir 25.000 USD alls. Gengið
á USD er kr. 60. Bankaþóknun er 2%.
Inn á geymslufjárreikning var búið að
greiða kr. 300.00 og gengur það upp í en
afgangurinn er greiddur með tékka.

Upphæð:

Debet:

Kredit:

Upphæð:

Kaupum hlutabréf í Sportvörubúðinni hf.
að nafnverði kr. 200.000. Gengið á
bréfunum er 1,5. Greitt með tékka.
Greiðum vegna innflutnings á línu
skautum flutningsgjald kr. 50.000 og kr.
30.000 fyrir vátryggingu. Auk þess
greiðum við 10.000 m. vsk. fyrir upp
skipun.
Leysum úr tolli helminginn af línu
skautunum. Tollurinn er 40% og vsk. er
25%. Tollgengi USD er 62 kr.
Seljum gegn gjaldfresti línuskautana sem
við leystum úr tolli í færslu nr. 4 með
50% álagningu og 25% vsk.
Seljum fasteign fyrirtækisins fyrir kr.
12.000.000. Við fáum kr. 6.000.000
greiddar með víxlum, kaupandinn yfir
tekur áhvílandi veðskuld kr. 2.500.000
ásamt áföllnum óbókuðum vöxtum kr.
15.000. Afgangurinn er greiddur með
tékka. Fasteignin var upphaflega keypt á
11.000.000 og er búið að afskrifa hana
um 3% óbeint í 4 ár.
Fáum greiddan 12% arð af hlutabréf
unum í Sportvörubúðinni hf.
Greiðum afborgun af verðtryggðu láni.
Eftirstöðvar lánsins eftir síðustu afborg
un voru kr. 520.000. Við síðustu afborg
un var vísitalan 350 en er nú 364. Þetta
er 6. afborgun af 15. Vextir af láninu eru
5% p.a. í 9 mánuði.
Seljum hlutabréfin í Sportvörubúðinni hf.
á genginu 1,7. Andvirðið lagt á banka
reikning okkar.

Reikningsjöfnuður 40%:
Athugasemdir:
1. Heildarlaun ársins koma fram á vinnulaunareikningi. Óbókað og ógreitt er 6% framlag
fyrirtækisins í lífeyrissjóð starfsmanna.
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2. Meðal skuldunauta er einn skuldunautur sem skuldar okkur kr. 50.000. Hann á í
greiðsluerfiðleikum og skal því afskrifa hann að fullu óbeint.
3. Skuldunautur sem skuldar okkur kr. 150.000 var afskrifaður að hálfu óbeint við síðustu
reikningsskil. Nú var að berast frá honum lokagreiðsla að fjárhæð kr. 90.000 og var
greiðslan lögð á bankareikning. Þetta er óbókað. Munið að leiðrétta vsk.
4. Fasteignina skal endurmeta vegna verðbólgu um 2%. Endurmetið stofnverð hennar í
ársbyrjun var kr. 3.000.000. Afskrifa skal síðan fasteignina um 4% af endurmetnu verði
hennar
5. Á reikningnum erlendir lánardrottnar eru tvær skuldir. Önnur er 1000 $ bókuð á genginu
60. Gengið á $ er nú kr. 63. Hin skuldin er í Evrum sem bókaðar eru á genginu 80. Við
höfum nú fengið 5% afslátt á þessari skuld. Gengið á Evrunni er nú 82 kr.
6. Skuldabréfið var upphaflega kr. 600.000 keypt með 5% afföllum. Bréfið var upphaflega
til sex ára með tveimur gjalddögum á ári, þ.e. 30.06. og 31.12. Nú rétt fyrir áramótin
fengum við greidda afborgun pr. 31.12. auk 7% vaxta p.a. frá síðasta gjalddaga. Greiðslan
var lögð á bankareikning og er þetta óbókað.
7. Á leigutekjureikning er bókuð sú leiga sem innheimt hefur verið á árinu. Einn leigjandi er
í húseigninni og skal hann greiða kr. 50.000 í leigu fyrir hvern mánuð.
8. Vörubirgðir eru í árslok að söluverði kr. 284.375 með 25% vsk.
9. Færa skal af innskatts og útskattsreikningi á uppgjörsreikning virðisaukaskatts.
10. Stemmið verkefnið og látið koma fram hvort hagnaður eða tap verður af rekstrinum.
Reikningsjöfnuður 40%:
Nr
1.

Reikningar:
Bankareikn.

Mismunur 31.12.04:
100.000

2.

Birgðareikn.

150.000

3.
4.

Vörukaupareikn.
Vörusölureikningur

2.650.000

5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Skuldunautar
Fyrning skuldunauta
Lánardrottnar
Erl. lánardrottnar
Fasteignareikningur
Rekstur fasteignar
Vinnulaunareikn.

350.000

12
13
14
15

Lífeyrissjóðsreikn.
Veðskuld
Skuldabréfareikn.
Afföll

16
17
18
19

Vaxtagjöld
Vaxtatekjur
Leigutekjureikningur
Innskattsreikningur

20

Útskattsreikningur

21

Uppgjör vsk.

22
23

Endurmatsreikningur
Hlutafé

Millifærslur:

Efnahagsreikningur:

Rekstrarreikningur

Eigið fé:

3.412.500
100.000
720.000
220.000
2.900.000
110.000
250.000
12.000
550.000
450.000
25.000
65.000
45.000
700.000
175.000
230.000

170.000
550.000

52

24

Óráðstafað eigið fé

265.500
7.100.000

7.100.000

T  Reikningsverkefni 10%:
Leysið verkefnið á Treikninga á meðfylgjandi blaði. Sýnið allar nauðsynlegar færslur og
númerið þær. Sýnið einnig efnahagsreikning hlutafélagsins eftir stofnun þess.
Helgi og Páll hafa um nokkurt skeið rekið saman fyrirtæki. Þeir hafa skipt ágóðanum í hlut
falli við höfuðstóla sína. Reksturinn hefur gengið erfiðlega að undanförnu og hefur Helgi
ákveðið að draga sig út úr rekstrinum. Páll ætlar að halda rekstrinum áfram og hefur hann
ákveðið að breyta fyrirtækinu í hlutafélag.

Efnahagsreikningur 31.12.2004.
Eignir
Banki
Birgðir
Skuldunautar
Víxileign
Hlutabréf
Fasteign

Skuldir
40.000
90.000
230.000
350.000
100.000
1.300.000
2.110.000

Lánardrottnar
Veðskuld
Höfulstóll Helga
Höfuðstóll Páls

210.000
400.000
600.000
900.000

2.110.000

Áður en breytingin á sér stað fer fram endurmat á eignum og skuldum fyrirtækisins og
niðurstöðunni er skipt í hlutfalli við höfuðstóla þeirra. Takið tillit til eftirfarandi
athugasemda:
1. Birgðir eru ofmetnar um kr. 20.000.
2. Skuldunauta þarf að afskrifa um kr. 30.000.
3. Hlutabréfin eru bókuð á genginu 1. Gengið er núna 1,2 og tekur Helgi bréfin sem greiðslu
upp í sinn hlut.
4. Fasteignin er talin vera að verðmæti 1.400.000.
5. Lánardrottinn sem við skuldum kr. 100.000 gefur okkur 10% afslátt gegn því að við
borgum skuldina strax, og er það gert.
6. Færa skal áfallna ógreidda vexti af veðskuldinni, 10% p.a. í sex mánuði.
7. Viðskiptavild fyrirtækisins er metin á kr. 80.000.
8. Reikningslegum hagnaði eða tapi af þessum aðgerðum er skipt í hlutfalli við höfuðstólana
eins og þeir voru á efnahagsreikningnum.
9. Helgi fær sinn hlut greiddan út með peningum.
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10. Hlutafé nýja félagsins er ákveðið kr. 1.800.000 og fær Páll hlutabréf á genginu 1,2 fyrir
sinn hlut. Afgangurinn af hlutabréfunum er seldur til nýrra hlutahafa á genginu 1,2.
11. Viðskiptavildin skal ekki koma fram á efnahagsreikningi hlutafélagsins.
T  Reikningsverkefni 10%:
Banki

Vörubirgðir

40.000

Skuldunautar

90.000

230.000

Hlutabréf
100.000

Fasteign
1.300.000

Víxileign.
350.000
Veðskuld

Höfuðstóll Helga
400.000

600.000

Lánardrottnar
210.000

Höfuðstóll Páls
80.000

Endurmatsreikningur

Efnahagseikningur
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Danska, stúdentspróf
I

Lytteforståelse (15%)
Båndet bliver spillet to gange, anden gang med stop.
Fyld ud, sæt X og svar på spørgsmålene på islandsk.

Fokus på unges kørsel
1. (½%) “Drop det nu” er navnet på:
c et populært rockband
c et nyt behandlingscenter
c en ny trafikkampagne
c de nye færdselsregler
2. (1%) Mange unge bilister (to kryds):
c er bange for at køre på stærkt trafikerede veje
c er uden evner til at køre bil
c er imod at tage for mange køretimer
c er uegnede til selv at vurdere egne køreevner
c glemmer ofte at spænde sikkerhedsselerne
3. ( 3%) Hvor kan man se kampagnens ny oplysningsfilm? (Nævn 3 steder):
Nye rejsemål
1. (1%) Storbyferier (to kryds):
c er ikke nær så populære som før
c kræver at man tager fri i mindst en uge
c er en oplevelse for de kunstinteresserede
c kræver gode sprogkundskaber
c byder på gode muligheder for de købelystne
2. (½%) Når danskerne holder storbyferie foretrækker de:
c at rejse med bus eller tog
c en dansksproget guide
c at rejse individuelt
c privat overnatning
3. (1%) Det danskerne helst vil opleve på deres rejser er (to kryds):
c storbyernes kendteste seværdigheder
c at gå til koncerter og høre klassisk musik
c at se en spændende fodboldkamp
c at spise god mad på en restaurant
c at besøge venner og bekendte
Kinesisk på handelsskolen
1. (½%) Man er begyndt, at undervise i kinesisk på handelsskolen fordi:
c man forventer at Kina bliver et vigtigt eksportmarked
c der er mange kinesiske indvandrere i Danmark
c fordi Kina er et eksotisk og spændende rejsemål
c så mange danskere er interesserede i at studere i Kina
55

2. (1%) Hvad er det som de unge får ud af den ny uddannelse? (Nævn 2 ting).
3. (½%) Efter den toårige uddannelse:
c kan man etablere sit eget firma
c bliver man specialist indenfor marketing
c kan man vælge om to videregående linier
c er der mange muligheder for at få en god stilling i Kina
Kvinde idømt halvandet års fængsel
1. (½%) Den litauiske kvinde blev dømt for:
c bankrøveri
c narkosalg
c menneskesmugling
c prostitution
2. (2%) Hvad slags behandling skal den palæstinensiske medgerningsmand undergå?
3. (½%) De to danskere:
c blev begge to frifundet
c er 30  40 år gamle
c er 40  50 år gamle
c var studerende i Århus
Unge skal tvinges til at tage en uddannelse
1. (½%) Den danske regering vil at de unge:
c tager flere end et sabbatår
c arbejder mere på deres specialer
c bliver før færdige med deres studier
c får bedre muligheder for at skifte studie
2. (1½%) Hvilke fag skal de unge op i til den obligatoriske prøve? (Nævn tre fag).
3. (1%) I dag gennemfører 78% af en årgang en ungdomsuddannelse men det er
regeringens mål, at mindst ___% af årgangen gennemfører en ungdomsuddannelse
i året 2010 og mindst ___% i 2015.

II

Læseforståelse (50%)

A

Udfyldningsopgave

(15%)

Indsæt ordene i rammen på de rigtige pladser. Ordene står i den rigtige bøjningsform og hvert
ord skal kun bruges én gang.
bagdel
betydning
for
fri
ganske

glad
gymnasiet
job
hidtil
mene

nødt
siden
sig
sige
spiller

synes
traditioner
uddannelse
uden
ufaglærte

undervisning
videregående
viser
økologisk
økonomisk
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At vælge en uddannelse
Familietraditioner kan være svære at bryde og valget af uddannelse er her ingen undtagelse.
Det er blandt andet derfor, landets universiteter kan virke som et lukket land for børn af
______forældre, mens akademikeres børn meget sjældent ender helt _______ en uddannelse.
Omkring otte procent af en universitetsårgang har forældre uden __________
uddannelse, hvor derimod tres procent har forældre med en akademisk baggrund. I Danmark
er der kun _____få unge der vælger et studium vidt forskelligt fra forældrenes. Det vil
________, at kun få børn af akademikere vælger fx at blive håndværkere. Det samme gælder
når landmandens barn kommer ind på universitetet. Det drejer_____ om cirka fire ud af
hundrede studerende.
Nye undersøgelser ______, at forældrenes pengepung har en stor_______ for, om
man får en videregående______ eller ej. Der er som sagt en stor hjælp i at kunne få_____
støtte fra forældrene, fordi så slipper man måske også for at tage et _______ for at kunne
forsørge sig selv, hvad mange studerende ofte bliver
______ til.
Når det gælder uddannelse har antallet og fordelingen af unge der bryder med
familiens_____, stort set ikke ændret sig ______ 70’erne. Men det ser ud til, at de små
ungdomsårgange der nu kommer fra gymnasierne, kan vælge om flere videregående
uddannelser end ____ har været muligt.
B.

Tekstforståelse

(30%)

Læs den medfølgende tekst Et liv i spænd grundigt. Svar så på spørgsmålene på islandsk og
sæt √ ved de påstande der ifølge teksten er rigtige.
1. (2%) Formålet med projektet var at:
c give unge indvandrere indblik i dansk kultur
c gøre eleverne bevidste om sig selv og sin tilværelse
c lære indvandrerbørnene om de danske traditioner
c finde ud af hvad de unge skulle lave i juleferien
2. (4%) De tre nydanskere (to kryds):
c var uddannelsesmæssigt på lige fod med de danske elever
c var nødt til at arbejde hårdt for at kunne afslutte opgaven
c lever i vidt forskellige verdener i forhold til de danske elever
c er hyggelige at omgås og vellidt af deres klasselærer
c er blevet anbefalet at tage nogle ekstra kurser i dansk
c er kendt for at lave narrestreger i tide og utide
3. (3%) Hvilke emneområder diskuterede eleverne? (Nævn 6 ting).
4. (2%) Hvad mener Camilla Ottesen at man behøver at gøre, for at forbedre forholdet
mellem de danske og nydanske elever?
5. (4%) Projektets resultater viste (to kryds):
c at der trods alt ikke er så stor forskel på elevernes liv og tilværelse
c at det har vakt eleverne til omtanke om deres holdning over for voksne
c at mange af eleverne har oplevet usikkerhed i deres liv
c ikke noget særligt som eleverne ikke vidste i forvejen
c at eleverne altid viser stor respekt over for de voksne
6. (2%) De tre indvandrerdrenge:
c vil sandsynligvis rette sig efter forældrenes vilje og ønsker
c har den samme holdning over for forældrene som deres danske kammerater
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c er skuffede over hvor gammeldags deres forældre er i deres holdninger
c bliver tvunget til at opfylde forældrenes forventninger og drømme

7. (2%) Hvad vil de tre indvandrerdrenge foretage sig efter studentereksamen?
8. (2%) Gökhans mor siger at:
c han skal tage sig sammen og se at få skaffet sig et arbejde
c han skal være påpasselig med sin lærdom
c han ikke skal tage for mange chancer i livet
c alle unge skulle få en videregående uddannelse
9. (2%) Hvad mener de tre indvandrerdrenge når de siger, at de har „en fod i hver båd?“
10. (3%) Hvad siger Koranen om børns opdragelse og opførsel? (Nævn 3 ting).
11. (2%) De tre drenge siger at:
c de prioriterer kærligheden frem for forældrenes ønsker
c at deres forældre ikke vil have noget imod at få en dansk svigerdatter
c deres forældre insisterer på at bestemme hvem de gifter sig med
c de aldrig vil blive gift med en pige med en anden etnisk baggrund
12. (2%) Hvad vil Abaz lægge vægt på i opdragelsen af sine børn? (Nævn 2 ting).
C.

Oversættelse (5%)

Oversæt nedenstående tekst til godt islandsk på det linierede ark.
Island til fods
Vi er et ægtepar omkring de 50, der planlægger en tur til Island til sommer, formentlig i juli,
hvor der skulle være lyst næsten døgnet rundt. Vi har hørt at Island byder på mange
muligheder fra den helt rå ødemark til det mere civiliserede samfund med højt udviklet
teknologi. Vores ønske er at se så meget som muligt af Island kombineret med så mange
vandreture som muligt, gerne af flere dages varighed. Vi er begge to vant til at vandre med
fuld oppakning. Vi vil meget gerne bede om et godt råd om hvordan turen kan tilrettelægges,
så vi får vores ønsker bedst muligt opfyldt.

III

Skriftligt

(20%)

Skriv ca. 250 ord om enten a eller b på det linierede ark.
Bemærk! Du skal kun skrive om ét emne.
a) Mit land  Island. Du er guide og præsenterer Island for en gruppe danske turister.
b) De unges vigtigste værdier i livet.
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Et liv i spænd
Der er masser af gevinster at
hente, når børn med for
skellig kulturel baggrund får
en snak om værdierne i deres
liv, mener klasselærer
Camilla Ottesen.
Camilla havde ingen særlige
forventninger til det projekt
om identitet, hun før jul
lavede med sin gymna
sieklasse. Men det virkede
stærkt på mange. Ikke mindst
klassens tre tosprogede
drenge, Abaz, Gökhan og
Zoiraiz.
“Eleverne lavede en opgave,
hvor de skulle gøre rede for
deres egne og omgivelsernes
forventninger. Og jeg kunne
mærke, at det satte gang i en
personlig proces, hvor de
pludselig blev bevidste om
deres identitet som nydansk
ere med en dobbelt kultur.
De er tre dejlige drenge, som
aldrig har lavet ballade men
det er ved at gå op for dem,
at de alligevel er dårligere
stillet end deres klasse
kammerater og det kræver en
enorm indsats, hvis de skal
kompensere for det. Efter
projektet har de f.eks. alle tre
uopfordret meldt sig til ekstra
dansk, engelsk og
matematik”, siger Camilla
Ottesen.
For hende som lærer var det
også en ny erkendelse, at de i
den grad har brug for at sætte
ord på dagligdagens
oplevelser. Det viste sig at
være overraskende let, at
snakke om alle de emner der
kom frem. De kom blandt
andet ind på forventninger,
opdragelse, respekt, fædre,

dobbeltmoral og religionens
betydning for værdier.
“Jeg vil nærmest kalde det
for en overraskende
oplevelse. De er meget mere
ureflekterede end man regner
med. Men det skærper blot
betydningen af, at skolen er
opmærksom på sin rolle i
denne forbindelse”, siger
Camilla.
“Diskussionen i klassen
afspejlede tydeligt, at der er
behov for mere dialog og
forståelse danske børn og
indvandrerbørn imellem.
Eleverne accepterer
hinanden, f.eks. at nogle
drikker mens andre ikke må.
Men accepten bygger ikke på
viden om og forståelse for
egne eller andres normer og
værdier. Derfor har det været
konstruktivt at tale om
mange af de ting der før var
en tavs del af dagligdagen,
siger hun.
Før identitetsprojektet talte
de tre klassekammerater
aldrig om, hvordan det er at
have etnisk baggrund og leve
med to kulturers
værdinormer. Men projektet
stak hul på bylden.
“Projektet har fungeret som
et spejl, der har gjort det
tydeligt, hvor stor forskel der
er på deres verdener. Det har
også berørt de danske elever
og givet dem noget at tænke
over. Det gælder f.eks. i
forhold til at mangle respekt
for voksne, være forvirret i
sine værdier og mangle
tryghed”, siger Camilla
Ottesen på La Cours
gymnasiet i København.

Respekten
Respekt for forældre er et
område hvor de tre drenge
adskiller sig markant fra
klassekammeraterne.
“Respekten tæller helt klart.
Man kan have lyst til at
prøve nogle ting, men der er
visse grænser, som skal
overholdes. Man bliver ikke
tvunget direkte, men man kan
føle sig tvunget til det inde i
sig selv. Vi bestemmer selv,
om vi vil overholde en regel,
men vi lytter nok mere til
vores forældre end mange
danske børn gør. Vi tror at
det er forældrenes drøm, man
kan mærke. De har en stærk
overbevisning om, at det nok
skal gå og at man gør som de
ønsker. Og så har man ikke
lyst til at skuffe dem”, siger
drengene.
Handel er sagen
Drengene regner alle med at
læse videre efter studenter
eksamen. Abaz siger han har
brug for mere tid til
overvejelse men Gökhan og
Zoiraiz regner med at det
skal være noget med
handel,f.eks.
erhvervsøkonomi eller
markedsføring.
Og Gökhan tilføjer. “Jeg har
fået at vide af min mor, at jeg
skal stramme op i skolen og
udnytte mine chancer. Det er
ikke alle børn, der har
mulighed for at tage en
uddannelse. Men det er ikke
et bestemt mål for mig”,
siger han.
Med en fod i hver båd
“Vi har én identitet hjemme
og en helt anden i skole og
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fritid. Det er hårdt at leve op
til begge kulturers
forventninger. Hjemme
opfører man sig efter
forældrenes ønsker. I skolen
og ude føler man sig mere fri,
men der er stadig grænser. Vi
må f.eks. sige nej til at
drikke. Det respekterer
vennerne men man kan
alligevel let føle sig lidt
udenfor, både ude og
hjemme. Det er faktisk et
svært liv”, siger drengene.
“Vi er muslimer og ifølge
Koranen må forældre gerne
være hårde mod deres børn,
og børn skal bare adlyde. Vi
lærer også, at man ikke må
stille spørgsmål til det de
voksne siger.
Et svært spørgsmål
De tre nydanskere er enige
om, at det med kærester kan
være lidt indviklet.
“Mange indvandrerdrenge
mødes med piger i fritiden,
men lader være med at tage
en pige med hjem af hensyn
til forældrene. Helt ærligt, så
tror jeg at vores forældre
gerne vil have, at det bliver
en fra vores egen kreds.
Vi bliver ikke tvunget til
noget, men de har deres
meninger og derfor kan det
blive hårdt for os at vælge.
Kærligheden synes vi er
vigtigere end forældrenes
forventninger, men respekt
og ære spiller en meget stor
rolle for forældre og det
kunne sagtens få dem til at
sige nej. Så må man håbe på,
at det falder sammen og at
ens udvalgte bliver vel
modtaget af familien”, siger
Gökhan.

“Hvis jeg bliver gift med en
dansk pige, vil jeg stadig
lære mine børn om religion,
for det er vigtigt for mig som
person. Men det vigtigste vil
være at være åben. Voksne
skal lade deres børn fortælle,
så de mærker at de kan sige
deres mening uden at være
bange” slutter Abaz af med at
sige.
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Enska
A (60%) Vocabulary, grammar, usage
NEW INSIGHTS INTO BUSINESS and ESSENTIAL ARTICLES
Translate the underlined words / phrases into good Icelandic. Remember that your translation must
fit the context of each sentence:
12

The HOBS software allows you to initiate payments to suppliers etc. and locate specific
transactions quickly using a range of search criteria.
suppliers

3

transactions
You’re on a shuttle enroute for London and a crucial meeting.

4

A final verification was done using the same computer software used to recognise the faces
of wanted people at international airports.

5

Mozambique suffered immensely from the small arms trade during a 16year civil war.

6

EHOs sometimes find that the object got into the food at home. Sometimes it has been put
there by someone hoping for compensation.

Paraphrase or explain the underlined words / phrases in English (according to
context):
7

Richer Sounds sells discounted hifi from tiny, basic shops with low overheads.

8

On a CV it is usual to include information about the applicant’s education, professional
experience, accomplishments and references.

9

I divide the masses of paperwork into piles ready to tackle them in priority order.

10

Tiger Woods and David Beckham are often referred to as “gifted”, but their remarkable
talents have as much to do with the early years they spent honing their skills as it has to do
with any innate genetic advantage.

11

Martino Corbelli, of the Internet filtering company SurfControl, which commissioned the
survey, said workers across the country should hang their heads in shame at the results.

12

Sharbat had to cross the mountains with her siblings and grandmother because her home
had been bombed.

1314 A quarter of Indonesian women of reproductive age are malnourished.
reproductive age
malnourished
Tick the box with the correct alternative to the underlined words / phrases:
15

A few years ago job candidates could rely on a record of accomplishment to propel them
up the corporate ladder but nowadays this is not necessarily true.
c find a more stimulating job in their field of expertise
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c
c
c
c

get them a job in the construction industry
get them an annual bonus for high performance
get them more money when the company downsizes
rise higher in the company hierarchy

16

A series of advanced, builtin features maintained in your PC allows you to restrict access
to designated users.
c design an individual template suited to your exact needs
c give you an overall view of your net position in a particular area of business
c limit the individuals who can use the computer system to those you choose
c merge the bank’s software with your company’s customised software
c process financial transactions offline to reduce your phone bill

17

Vanessa and Tom Stein took up the fast food challenge when they bought a McDonald’s
franchise.
c began the difficult job of building up a fast food restaurant
c entered a competition which put them in 8th place in the fastfood league
c found it difficult to make the restaurant profitable
c helped the staff during the busiest periods of the day, like at lunchtime
c set themselves a goal of making the restaurant profitable within several years

18

We have an ongoing dialogue with McDonald’s.
annual contract concerning the payment of fees
direct phone line to company headquarters
endless conversation
frequent problems
regular contact as and when necessary

c
c
c
c
c

19

Patagonia has to justify the $2 to $10 premium per garment to its customers.
c additional cost
c better quality fabric
c bonus paid to each employee
c manufacturing costs
c savings achieved by using organic materials

20

The new hitech bullying is so prevalent that a day long conference was held to tackle the
growing problem.
c complex
c cruel
c harmful
c insidious
c widespread

21

To the right, below the level of the track, are shacks kneedeep in fetid water.
fresh
noxious
polluted
smelly
soapy

c
c
c
c
c

22

In one particular highprofile case a mouse’s head was found in a Topic bar.
A highprofile case
c does not meet the public eye
c gets a lot of public attention
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c is completely unsatisfactory
c is considered top secret
c is very embarrassing

23

“The verdict is innovative because of its precision” said lawyer Cesare Rimini.
c exactness
c fairness
c importance
c originality
c precedence

24

Viewers turning in for more than four hours a day said they were relaxed and tensionfree
in front of the box but felt stressed as soon as they switched it off. The instinctive allure is,
of course, that anything visual catches the eye.
c attraction
c choice
c danger
c difficulty
c problem

25

The problems facing women in sports in Iran are not only about wearing the obligatory
headscarf and long coat.
c allenveloping
c beautiful
c compulsory
c stretchy
c uncomfortable

26

The taxi drivers feared getting caught in the gridlock that developed within minutes.
c dangerous situation
c darkness
c grime
c plight
c traffic jam

Read the following passage and choose the correct word from A, B and C to fill each
gap:
2731
Management Styles
Recent research at business schools in the USA has shown that traditional management styles are
rapidly changing. In the traditional model, senior managers use their (1) _________ to ensure that
decisions are carried out by (2) ________ at lower levels of the company (3) _______. However,
in today’s rapidly evolving business environment, it has become clear that (4) _________ is
something that all managers will have to live with and adapt to. In today’s modern organisation
(5) ________ is no longer restricted to senior managers, and employees are not expected to blindly
(6) __________ orders from above. Because of the increasing complexity of business, managers
have had to (7) __________ tasks to people at lower levels and to (8) ________ them to take the
necessary decisions. It has become a system where what you do, in other words your (9) ______ is
what determines not only the respect that other people in the organisation have for you but also
how you are (10) __________ for the work that you accomplish. As one manager puts it, ‘Today
you have to be very careful about what you say to someone who works for you because tomorrow
that same person could be your boss!’
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1

A

custom

B

gesture

C

authority

2

A

counterparts

B

subordinates

C

partners

3

A

culture

B

hierarchy

C

headquarters

4

A

tradition

B

change

C

etiquette

5

A

knowledge

B

innovation

C

decisionmaking

6

A

obey

B

operate

C

value

7

A

reward

B

signal

C

delegate

8

A

empower

B

infer

C

familiarise

9

A

relationship

B

education

C

performance

10

A

rewarded

B

scheduled

C

interviewed

Find the words or phrases in the following text that correspond to the definitions
given below:
3235
Cosmetic Surgery
By definition, ‘beauty’ is an ideal of physical perfection which few individuals attain. However, what
is different about our culture in the West is that we have vast consumer industries built on promoting
the ideal of ‘beauty’ and stimulating dissatisfaction with bodies that fall short. We also have
unprecedented technology to radically alter our bodies. The message disseminated is that changing
one’s physical appearance to be more ‘beautiful’ will make one happy, solving problems like shyness
or low selfesteem.
Although images of beauty do not directly cause individuals to seek cosmetic surgery, the increased
number of procedures must have something to do with the increased prevalence of such images and
the message that transformation can be a panacea for problems.
Please note that the definitions below are NOT necessarily in the same order as the
words/phrases you are looking for.
a

achieve

__________________________________________

b

are not good enough

__________________________________________

c

confidence

__________________________________________

d

has not existed before

__________________________________________

e

huge

__________________________________________

f

looks

__________________________________________

g

magic solution

__________________________________________

h

spread

__________________________________________

Complete the following sentences using the correct form of the words given in
brackets (do not use the endings –ing or –ed):
36

The chairman of the Marketing (divide) _______ also sits on the Group Management
Committee.
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37

Philips has over 256,400 (employ) _____________ on its payroll worldwide.

38

For 18 years, Sharbat Gula’s face was an iconic image of (innocent) __________.

39

Further (analyse) ________________ of the data is needed.

40

Women in Afghanistan were not allowed to (revelation) __________ their faces in public.

GRAMMAR
Supply the verbs in brackets in either the –ing form or the infinitive (with or without
‘to’):
41

I tried ____________ (move) the table but it was too heavy.

42

If you walk into the road without looking, you risk ______________ (be) knocked down.

43

Did you consider __________________ (apply) for the job?

Complete the sentences using the correct prepositions:
4445 The plane arrives_________________ Keflavik airport ________ 15:30.
46

There has not been an increase _________________ unemployment.

47

I’d like to pay _________________ cash.

48

I congratulated Mary _________________ getting the new job.

49

Will you remind Peter _________________ the party next Saturday?

50

_________________ the end of the film, the hero died.

51

I watched the news _________________ television.

COMPREHENSION
Fill in the blanks with the most appropriate words given. No changes to the words are
needed. You can only use each word once:
action
devoting
issues

alternative
edible
pollution

aspiring
global
preserve

biodiversity
hazardous
recycling

consumption
interactive
tangible

5255
SONY’S BASIC APPROACH TO CREATING A SUSTAINABLE SOCIETY
Approach to Environmental Issues
Sony realises how closely linked its business activities are to environmental issues on the
__________ as well as regional levels and is committed to applying the following strategic
approaches to the four key environmental ________ that are outlined below.
Global Warming
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Sony is committed to reducing its ______ of energy and to cutting down the _____ caused by its
factories and other industrial activities.
Management of Chemical Substances
Sony wants to maintain strict control over all chemical substances it uses, while taking steps to
reduce the use of substances that are potentially _________ to the environment.
Natural Resources
Sony wants to reduce the amount of materials and water that it uses in its business activities and
stresses the importance of _____ and reusing resources wherever possible.
Natural Environment
Sony recognizes the importance of maintaining the earth’s _________ through protecting the
ecosystems that make up the earth’s forests and oceans and the wildlife they sustain and takes
constructive action to ___________ the natural environment wherever possible.
SHORT STORIES
Choose the one correct answer to each of the following:
White Fantasy – Black Fact
56

How was Katey Doll saved after she had been bitten by a deadly snake?
c Big Red Doc used his knowledge from medical school and was able to extract a
substance from tree bark that inactivated the poison.
c Peter sucked some of the poison out of her hand and the motor bike riders took her to
hospital.
c The Aborigines had snakeroot with them which they mixed with milk and managed to
neutralise the snake poison.
c The second car stopped and drove Katey to the nearest health clinic where she got a
cure for the poison.
c The bus driver gave her medicine which he had in his first aid kit.

Expressions
57

Why are the two teenagers in the story being followed?
c They are being hunted because they are homeless.
c They are carrying a deadly disease.
c They are playing a game called: Catch and Kiss!
c They are running away from home.
c They have just robbed a jewellery store.

A Straight Bat
58

What happened to the bat given the boy by his father?
c It was stolen in the dormitory.
c The boy swapped it for a violin.
c The boy’s classmates painted it red.
c The boy’s father destroyed it.
c It died.

Answer the following questions:
Cinderella, Inc.
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59

“In the bedroom, the groom was in his shirtsleeves whistling and unpacking his suitcase.
Suddenly he stopped and stared at a little brown plastic box rolled up in his bathrobe. ‘By
George,’ he gasped, ‘I almost forgot.’ “
What is likely to happen if the groom forgets about his little brown box?

Breakfast
60

“Tiny, glittering tear beads formed in the corners of each eye, one brimming over leaving a
jerky silver trail down her chin. Her family didn’t even notice”.
Why didn’t the woman’s family notice that she was crying?

B (40%) Translation
Translate the following into good English on a separate sheet. Double spacing,
please:
Með tilvísun til fyrirspurnar ykkar frá 29. mars. Við getum staðfest að við höfum áhuga á að skoða
þann möguleika að selja ykkur sérleyfi á Íslandi.
Markmið okkar er að vera ábyrgur framleiðandi sem neytendur geta treyst. Vörur okkar eru
lífrænar og við notum endurunnar umbúðir. Meðfylgjandi eru bæklingar og eintak af ársskýrslunni
okkar þar sem við útskýrum umhverfisstefnu fyrirtækisins og kynnum hugmyndir okkar um
sjálfbærni. Einnig sendum við upplýsingar um framlög okkar til umhverfissamtaka og ýmissa
annarra verkefna. Ef við náum samkomulagi munum við senda ykkur rekstrarhandbók sem
inniheldur ráðleggingar um hvernig á að reka fyrirtæki af þessu tagi og hvernig á að gera pantanir
hjá okkur.
Það er mikil eftirspurn eftir vörunum okkar. Til þess að gera ykkur kleift að athuga hvort þær eru
samkeppnishæfar á íslenskum markaði sendum við ykkur nýjasta vörulistann, verðlistann,
upplýsingar um greiðsluskilmála, magnafslætti og sýnishorn sem þið getið gefið væntanlegum
viðskiptavinum.
Við vonumst til þess að heyra frá ykkur aftur sem allra fyrst og hlökkum til að eiga viðskipti við
ykkur í framtíðinni.
Virðingarfyllst,

Forritun, tölvu og upplýsingatæknideild
Krossaspurningar – 15%
Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör.
1. Hvað þýðir línan import java.awt.*:
c Ekkert.
c Verið er að segja að forritið sé java forrit.
c Allir hlutir í java.awt eru gerðir aðgengilegir, t.d. Button og TextField.
c Gerir forritinu kleift að kalla á awt() skipunina inn í forritinu.
2. Hvað heitir aðferðin sem öll java forrit byrja á að framkvæma í upphafi?
c public()
c init()
c boolean()
c begin()
3. Hverjar eftirfarandi breytutegunda geyma einungis tölur?
c boolean, int, char og String.
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c double, char, int og float.
c String, char, int og double.
c double, float, int og long.

4. Hvað gerir þessi skipun: Button b1 = new Button("halló"):
c Býr til nýjan takka sem heitir b1 og er með textann "halló".
c Opnar nýtt forrit sem heitir halló.
c Sækir takkann halló og bætir honum við forritið.
c Skrifar halló í forritið.
5. Hvað er for?
c Skipun sem kemur á undan öllum öðrum skipunum.
c Aðferð sem teiknar línur, hringi eða kassa á skjáinn.
c Samanburður sem athugar hvort skilyrði sé uppfyllt.
c Endurtekning á sömu skipunum í tiltekinn fjölda skipta.
Finna niðurstöður – 10%
1. Hvað inniheldur breytan x í lok þessa forrits:
int x = 0;
int a = 5;
a++;
x = a / 2;
x++;
2. Hvað inniheldur breytan x í lok þessa forrits:
String x = "3";
int y = 4;
x = x + y;
3. Hvað inniheldur breytan x í lok þessa forrits:
double x = 0.0;
x *= 7.0;
x = x + 2.9;
Skilningur – 25%
Útskýrið eftirfarandi:
1. Munur á breytutegundum.
2. Endurtekning  lykkjur.
3. Fylki.
Skilningur/villuleit – 10%
Eftirfarandi forritsbútur á að skrifa út textann við lagið Stál og hnífur eftir Bubba. Í því eru, a.m.k.
fimm villur, bæði þýðingarvillur og hugsanavillur, og eru sumar þeirra endurteknar. Merkið við 5
mismunandi villur og lagfærið þannig að útkoman sé rétt.
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
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public class Bubbi extends Applet
{
TextArea ta;
public void init()
{
ta = new TextArea(10,15);
String s0 = " mitt ";
String s1 = " meðan ég bjó á meðal manna "
String s2 = " Þitt var " + s0 + " og " + s0 + " var þitt ";
String s3 = " merki farandverkamanna ";
String s4 = " Stál og hnífur er merki ";
ta.SetText(s4, s4);
ta.append ("\n"s3 + "? " + "\n" + s2 + ", + s0 "+"\n");
ta.append (+ s1 + ", " s0);
this.add(ta);
}
}
Skrifa forrit – 10%
1. Búið til forrit sem skrifar upp alla margföldunartöfluna frá 1x1  10x10 og setur eftirfarandi
texta inn í TextArea.
import java.applet.Applet;
Þ.e.a.s.:
1x1=1
1x2=2
1x3=3
...

public class Margfoldunartafla extends Applet
{
public void init()
{

1x10=10

}
public boolean action( Event e, Object o)
{

2x1=2
2x2=4
...
...
2x10=20

}
}

...
10x1=10
...
10x5=50
...
10x10=10

og allt þar á
milli.
import java.awt.*;
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Skrifa forrit – 30%*
Búið til forrit með einum takka og einu TextArea til að birta niðurstöðurnar. Forritið á að geyma
einhverjar 10 tölur á bilinu 1100. Látið forritið reikna meðaltal þeirra og skrifa út í TextArea.
(10%)
Forritið á að skrifa út allar tölurnar í TextArea ásamt mismun á tölunum og meðaltalinu. (5%)
Í lokin á forritið að skrifa út hæstu og lægstu tölu í TextArea. (10%)
Notið fylki til að geyma tölurnar. (5%)
*Grunnur að forritinu er á næstu síðu.
Dæmi:
Meðaltal er 55.
67 er 12 frá meðaltali.
12 er 43 frá meðaltali.
...
78 er 23 frá meðaltali.
Hæsta tala er 78, lægsta tala er 12.
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
public class Reiknir extends Applet
{
public void init()
{
}
public boolean action( Event e, Object o)
{
}
}

Franska
I. Málfræði og málnotkun. (55%)
1. Complètez 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%)
s’appeler

être

conduire

rencontrer

lire

Vers cinq heures je _______ mon fils à la maison et puis le soir nous ________ toujours une
histoire ensemble. Maintenant nous ______ en train de lire une histoire qui _______ “Le
Petit
Chaperon Rouge.” Dans cette histoire Le Petit Chaperon Rouge _______Monsieur le Loup
(úlfur), tout noir avec des yeux jaunes.
manger

ouvrir

se coucher

attendre

courir

Le loup ________ de toute ses forces à la maison de la grandmère et il ______ la porte
et_____ la vieille dame aussitôt! Puis il _______ dans le lit de la grandmère et il ______ Le
Petit Chaperon Rouge.
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2. Les adjectifs (stigbreyting lo.). (4%)
1. C’est _________________ homme de la ville. (elsti)
2. Tu manges ________________ que Valérie. (minna)
3. C’est ______________ footballeur du village. (besti)
4. Nous sortons ___________ que nos amis. (jafnmikið)
3. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait – ekki verður dregið niður
ef neitun gleymist. (15%)
Madame Élise n’a pas ________ de famille et elle vit _______ seule sur la colline (hæð)
mais elle ne se sent jamais ____________ seule, elle aime ____________________ sa vie.
Un jour, la colline prend__________ feu (eldur), Madame Élise est _________ top vieille
pour courir, alors elle se met_________ à genoux (hné), elle dit _______ une prière et elle
attend ________.Mais le feu s’arrête ______ tout près d’elle. Alors, Madame Élise change
________ complètement de vie: elle vend__________ sa maison et part _______ faire le
tour du monde. Elle publie ________ ses mémoires et à quatrevingtcinq ans, elle
devient_________ très célèbre.
4. Répondez aux questions et mettez les pronoms personnels, en ou y au lieu
des mots soulignés. (Svarið og notið andlagsfornöfnin eða en eða y). (9%)
1. Ils invitent leurs amis? Oui, ils
2. Elle a parlé à Pierre et sa femme? Oui, elle
3. Vous allez écrire au garçon? Oui, je
4. Elle prend du dessert? Non, elle
5. Les touristes sont allés au Danemark? Oui, ils
6. Vous avez des enfants? Non, nous
7. Il a vu ce film en Angleterre? Oui, il
8. Elles vont aller dans leur chambre avec lui? Oui, elle
5. Mettez qui ou que dans l’emplacement laissé libre. (4%)
1. Le film __________ j’ai vu hier était formidable.
2. J’organise une fête __________ sera splendide.
3. C’est Mme. Lanternau __________ vous a retrouvé hier?
4. La dictée __________le professeur vous a donné est courte.
6. Répondez aux questions par une phrase négative. (Svarið spurningunum með
heilum setningum og neitandi). (3%)
1. Vous cherchez quelqu’un? (engan). Non, je
2. Tu t’es promené hier soir? (ekki). Non, je
3. Elle mange quelque chose? (ekkert). Non, elle
7. Mettez les verbes au futur simple. (10%)
Je prend _______ mon petit déjeuner tout de suite. Dans une heure, Émile, André et Marie
Claire arrivent______ et nous allons _______ à vélo chez leur grandpère. Il y a ________
aussi toute la famille. Aujourd’hui nous visitons ______ le musée d’art moderne, et après on
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fait ______ le tour de la ville et le soir nous sommes ______ très fatigués! Tu pars _____
quand? Dans une heure. Et Georges vient _______ te chercher à la gare? Peutêtre, on voit
_____!

II. Skilningur. (15%)
1. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (10 %)
La vie en rose.
Au cours de français, JeanPaul rêve de Sandra, il ne pense que à elle jour et nuit. Il
a envie de lui parler. Il est confus quand le professeur lui pose des questions.
Sandra, il la trouve belle, amusante et gentille comme tout. Elle a un sourire
charmant et quand elle rit, c’est comme de la musique. JeanPaul pense qu’il est
tombé amoureux d’elle.
Le problème, c’est qu’il a le moral à zéro: il est très timide et il n’ose pas lui parler.
« Je lui écris un petit mot ou je lui envoie un email? se demandetil. Je l’invite au
café? Je lui offre des fleurs? Non, elle va rigoler. Je vais lui parler à la cantine,
l’inviter au cinéma, lui dire que...» Les rêves de JeanPaul s’arrêtent là, il est trop
timide. «Sandra ne me regarde jamais, elle ne m’aime pas. Elle va penser que je suis
fou et elle va sûrement raconter l’histoire à ses copines et elles vont mourir de rire,
Ça va être la salade totale!»
Le lendemain à la cantine, Sandra se trouve près d’un distributeur de café, comme
toujours avec toutes ses copines. JeanPaul choisit d’aller vers un autre distributeur,
il sent son cœur qui bat. Il a l’impression que les filles l’observent mais il ne les
regarde pas. Tout à coup, une voix lui demande quelque chose, il se retourne, c’est
Sandra.
Sandra  Tu es libre samedi soir?
JeanPaul – Oui, pourquoi?
Sandra – Il y a un bon film au Palace. Tu veux venir?
JeanPaul – Euh... oui... euh... volontiers.
Sandra – Super. C’est avec Vanessa Paradis, tu l’aimes?
JeanPaul – Elle est géniale, je trouve.
Sandra – Le film commence à 8h30, ça va?
JeanPaul – Parfait. Je t’invite à une pizza avant si tu veux?
Sandra – Je veux bien. Chez Romano, c’est tout près? À 7h30?
JeanPaul – D’accord.
Sandra lui sourit puis le quitte pour aller rejoindre ses copines. JeanPaul est
heureux comme un poisson dans l’eau. Il va bientôt sortir avec Sandra. Le rêve! Il
voit la vie en rose.
Traduisez en islandais. Þýðið undirstrikuðu orðin eða orðasamböndin í
setningunum á íslensku. (4%)
1. Il a envie de lui parler.
2. elle va sûrement raconter l’histoire à ses copines et elles vont mourir de rire.
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3. Le lendemain à la cantine, Sandra se trouve près d’un distributeur de café.
4. il sent son cœur qui bat.
Svarið í heilum setningum á íslensku. (Hafið svörin nákvæm). (6%)
1. Qu’estce que JeanPaul fait pendant le cours de français? (1%)
2. Comment est Sandra? (nefnið fernt) (2%)
3. JeanPaul est passif (framtakslaus). Qu’estce qu’il ne fait pas par exemple? (nefnið
fernt) (2%)
4. Sandra est plus courageuse que JeanPaul. Expliquez pourquoi. (1%)
2. Reliez les phrases (Tengið saman setningarnar). (5%)
1

On faisait la queue

j’ai cru rêver.

2

J’ai regardé la femme et là

regarder l’assassin.

3

Nous sommes entrès sans faire de

avec un costume noir.

4

J’ai aperçu un grand type

pour le train fantôme.

5

J’avais peur de

bruit et on est descendus à la cave.

III. Lesið efni. (20%)
Svarið spurningum á frönsku og með heilum setningum.
1. Jalouse pourquoi? Répondez aux questions en français. (4%)
1. Pourquoi estce que Monique n’est pas venue à la piscine, le jour de la piscine? (2%)
2. Elle n’a même pas téléphoné. Pourquoi? (2%)
2. Le Wagon Culinaire. Répondez aux questions en français. (4%)
1

Qu´estce que Madame Dupond demande dans sa lettre? (2%)

2. Pourquoi estce que le patron de l’auberge va chez son ami l’instituteur avec la lettre?
(2%)
3. Les billets de loterie. Répondez aux questions en français. (2%)
1

René aime bien vendre les billets de loterie. Pourquoi? (2%)

4. L’anniversaire. Mettez les mots où il faut. (Setjið orðin í eyðurnar, engu þarf að
breyta, 5 orð ganga af). (5%)
raison
dire

reviennent
eux

demande
vrai

ils
attend

faire
vont

Le dîner est fixé pour huit heures, et à neuf heures, Monsieur Duflou ______ toujours.
Personne n’est encore arrivé. Les Moulin attendent, ______ aussi, dans la cuisine. Tout
est prêt. Pouquoi les invités ne viennentils pas? À neuf heures et demie, les Moulin sortent
de la cuisine pour demander à Monsieur Duflou ce qu’ il faut ______. Il est dans le
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grand fauteuil jaune. Il dort. «Laissonsle dormir et revenons demain matin. Nous avons la
clé» dit Monsieur Moulin. «Oui, tu as _______ », dit sa femme. «Revenons demain matin.»
Le lendemain matin, les Moulin ______. Monsieur Duflou dort toujours dans son fauteuil. Ils
desservent la table, et ils remettent les assiettes et les verres dans le placard.
2. La piscine.
Reliez les phrases. (Tengið setningarnar). (5%)
1

Elle se rappelle alors

pour téléphoner au bureau

2

C’est une femme

qu’elle a oublié de couvrir la piscine

3

Il pleut toujours

et commence à nettoyer la piscine

4

Il est encore trop tôt

et elle est bien à la maison

5

Elle va dans le jardin

qui fait tout pour son mari

IV. Stíll. (10%)
Traduisez en français. Athugið vel að skrifa í réttri tíð.
Í dag er sunnudagur, Klara labbar í Tuileries garðinum (le jardin des Tuileries). Hún er ein, það
er gott veður og hún horfir á fólkið, hún sér ungan mann sem kemur út úr vagninum hann sér
hana ekki.

Íslenska
Setningafræði 50%
1. 8%

Skilgreinið eftirfarandi hugtök vandlega. Sýnið dæmi um hvert hugtak, undirstrikað:
a. málsgrein
b. aukasetning
c. andlag
d. (hliðstæð) einkunn

2. 6%

Búið til setningar samkvæmt eftirfarandi forskrift:
a. frumlag – umsögn – atviksliður – einkunn – andlag – forsetningarliður
b. gervifrumlag – samsett umsögn – sagnfylling – frumlag – andlag

3. 4%

Búið til setningar þar sem orðið vegur kemur fyrir sem:
a. frumlag
b. sagnfylling
c. forsetningarliður
d. eignarfallseinkunn

4. 18%

Greinið eftirfarandi texta í setningarhluta:
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Talið
er
að
Ciampi,
forseti
Ítalíu,
muni
veita
Berlusconi
umboð
til
stjórnarmyndunar
eftir
5. 8%

að
fundum
hans
með
fulltrúum
stjórnarflokkanna
lýkur
um
miðjan
dag
í
dag.
(Úr frétt á mbl.is 22. apríl 2005)

Greinið eftirfarandi texta í aðalsetningar, fallsetningar, tilvísunarsetningar og
atvikssetningar með hornklofum eða skástrikum.
Það var óvenjudimmt og Jóna ók áfram þótt engir bílar væru á ljósunum þar sem
venjulega var löng röð. Hún var komin alla leið í vinnuna áður en hún áttaði sig á að
hún hafði lesið vitlaust af klukkunni eins og hún gerði í gær.

6. 6%

Setjið viðeigandi greinarmerki í eftirfarandi texta. Breytið litlum stöfum í stóra þar
sem það á við.
Páll Jónsson frá Skuggadal sem hafði fyrr um morguninn náð tjáskiptasambandi við
manninn sem kom að fylgja þeim yfir Skotland reyndi að leysa þessa gátu
fylgdarmaður þeirra stóð við skenk sem líktist búðarborðinu í Thomsensbúð í
Reykjavík og var að skrifa eitthvað inn í stóra bók sem rjóður maður bak við
skenkinn fullur að vöngum og með ljóst hár rétti honum þegar hann gerði hlé á
skriftunum áræddi Páll að ávarpa hann kirkja sagði hann með spurnarhreim í
röddinni er þetta kirkja maðurinn horfði undrandi á hann án þess að svara neinu en
þegar Páll endurtók spurningu sína lagði rjóði maðurinn við eyrun. (Úr Híbýlum
vindanna eftir Böðvar Guðmundsson)

Egils saga 20%
7. 4%

Sumir telja að Egill hafi unnað Ásgerði frá barnæsku. Þeir vísa í söguna máli sínu til
stuðnings og nefna nokkur atriði sem eiga að sýna þetta. Ræðið þetta efni og
rökstyðjið með tilvísunum í söguna.

8. 6%

Ræðið samband Egils við foreldra sína og uppvaxtarár hans á Borg á Mýrum.

9. 10%

Lýsið viðbrögðum Egils við falli Þórólfs bróður síns. Gerið enn fremur grein fyrir
því hvernig sagan segir frá framkomu hans í veislufagnaði Aðalsteins konungs og
samskiptum þeirra konungs eftir Vínheiðarorrustuna. Hvernig birtist persóna Egils
okkur í ljósi þessara atburða allra?

Orð af orði 15%
„Gissur Þorvaldsson gekk í búrið. Hann sá hvar skyrker stóð á stokkum í búrinu. Þar hleypti
hann sverðinu Brynjubít ofan í skyrið svo að það sökk upp um hjöltin. Gissur sá að þar var
ker í jörðu hjá lítið og var í sýra en skyrkerið stóð þar yfir ofan og huldi mjög sýrukerið það

75

er í jörðunni var. Þar var rúm það er maður mátti komast í kerið og fór Gissur þar í kerið það
er í jörðunni var og settist niður í sýruna í línklæðum einum og tók honum sýran í
geirvörtur. Kalt var í sýrunni.“
10. 7%
a. Úr hvaða riti íslenskra fornbókmennta er þessi texti og hvert er aðalefni þess?
b. Hver er höfundur textans og hvernig tengdist hann þeim atburðum sem hér er
greint frá?
c. Á hvaða öld voru rit á borð við þetta einkum skráð? Hver eru talin vera
aðaleinkenni á frásagnarstíl slíkra sagnrita?
11. 8%

Gerið grein fyrir fornaldarsögum Norðurlanda. Ræðið sögutíma, sögusvið, efni,
frásagnarhátt, persónusköpun og ritunartíma.

Híbýli vindanna 15%
12. 6%

Gerið grein fyrir stöðu sögumanns og byggingu sögunnar.

13. 9%

Ólafur fíólín býr yfir hagleiksgáfu. Hann er dverghagur (mjög góður smiður). Segið
frá því hvernig þessi hæfileiki setur mark sitt á líf hans.

Íslenska, ritgerð A
1.
2.
3.
4.
5.

Á ungt fólk erindi í stjórnmál?
Viðskiptamenntun framtíðarinnar
Er stéttaskipting á Íslandi?
Hreyfing sem forvörn
Ástin hefur hýrar brár,
en hendur sundurleitar:
Ein er mjúk, en önnur sár,
en þó báðar heitar.
(Sigurður Breiðfjörð)

Íslenska, ritgerð B
1.
2.
3.
4.
5.

Hversu mikils virði er umhverfið?
Hnattræn hugsun – hvað er það?
Í framhaldsskólum ætti að kenna ...
Samskipti foreldra og unglinga
Þegar ég lagði hægast hönd um háls á svanna

svanni: kona

(Sigurður Breiðfjörð)

Jarðfræði, stærðfræðideild
1. (5%) Hvað eru holufyllingar?
2. (10%) Lýsið apalhrauni og helluhrauni (með teikningu og orðum). Hvert er líklegt
kísilsýruinnihald þessara hrauna og hvers vegna dregur þú þá ályktun?
3. (10%) Hvað eru dyngjur? Ræðið tíðni gosa og líklega efnasamsetningu kviku sem upp
kemur. Einnig útlit eldstöðvarinnar og magn gjósku frá henni.
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4. (10%) Hvað eru öskjur? Ræðið tíðni gosa og líklega efnasamsetningu kviku sem upp
kemur. Einnig útlit eldstöðvarinnar og magn gjósku frá henni
5. (10%) Lýsið flekamótum úthafsfleka og meginlandsfleka. Teiknið mynd og skýrið hvað er
á henni. Lýsið einnig eldvirkni og jarðskjálftavirkni á þessum mótum. Af hverju
myndast þarna sjávarbylgjur (tsunami)?
6. (5%) Hvers vegna deyja titringsbylgjur (Sbylgjur) úti á 2900 km dýpi í jörðinni?
7. (10%) Skrifið um eldfjall að eigin vali. Ritgerðin þarf að skýra frá, a. m. k. þremur liðum af
þeim sem taldir eru upp hér að neðan.
·
·
·
·
·
·
·

Af hverju gýs þarna? Er önnur eldvirkni á svæðinu?
Hvaða flekahreyfing tengdist því? Útskýrið (e.t.v. með teikningu af plötuskilum).
Hvers konar eldfjall er um að ræða? Lýsið fjallinu.
Hvers konar hraun eða gjóska koma upp í gosum í fjallinu? Af hverju?
Stafar hætta af eldgosum í þessu fjalli? Af hverju? Eldský, jökulhlaup, öskufall,
gasmengun og fleira.
Er einhver undanfari eldgosa í fjallinu? (Jarðskjálftar, jarðhiti, annað?)
Hver er saga eldfjallsins?

8. (10%) Hvað eru innræn og útræn öfl og hvaðan kemur orka þeirra?
9. (10%) Lýsið rennsli í dragá, lindá og jökulá (sveiflur í streymi, hitastigi og aurburði, ef
einhverjar eru, þurfa að koma fram). Teiknið einnig farvegina frá upptökum til ósa.
10. (10%) Nefnið þrjár gerðir setbergs. Nefnið dæmi um hverja þeirra og segið frá myndun
hennar.
11. (10%) Hvað eru malarásar, hvernig er efnið í þeim? Hvaða ályktun má draga af því að finna
samanþjappaða malarása (krákustígshryggi)?

Náttúruvísindi, 3. bekkur
1. Hluti. 20 krossaspurningar (40%).
Í eftirfarandi spurningum eru gefnir fimm valmöguleikar. Krossið við þann eina sem er
réttur (réttastur). Tvö stig fást fyrir rétt svar.
1.
c
c
c
c
c

Mælikvarðinn 1:100 þýðir að:
1 cm á kortinu jafngildir 100 km í landinu.
1 cm á kortinu jafngildir 100 cm í landinu.
1 cm á kortinu jafngildir 100 fermetrum í landinu.
1 cm á kortinu jafngildir 100 m hæð yfir sjó.
1 cm á kortinu jafngildir 100 cm hæð yfir sjó.

2. Sandra ætlar að ganga á fjallið Eyvind. Hún skoðar kort af fjallinu og sér að hæðarlínur
eru mjög þéttar efst í fjallinu en gisnar neðst í fjallinu. Hver af eftirfarandi lýsingum á
við fjallið?
c Fjallið hefur jafnan halla frá sléttlendi upp á brún.
c Fjallið er tiltölulega bratt neðan til en flatt ofan til.
c Fjallið er tiltölulega flatt að neðan en bratt að ofan.
c Fjallið hefur hamrabelti í miðjum hlíðum en annars lítinn halla.
c Fjallið er stöllótt, bratt neðst, þá slétt og þá aftur bratt efst.
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3.
c
c
c
c
c

Bauganet jarðar samanstendur af lengdar og breiddarbaugum. Breiddarbaugarnir eru:
180 austan við og 180 vestan við 0bauginn.
Jafnlangir hvar sem er á hnettinum.
Samsíða nema næst miðbaug.
90 á hvoru hveli jarðar.
180 á hvoru hveli jarðar.

4.
c
c
c
c
c

Úrkoma er líklegust til að falla við eftirfarandi skilyrði:
Þar sem yfirborð jarðar er kalt.
Þar sem heitt rakt loft stígur, mettast og kólnar.
Þar sem kalt loft fer yfir fjallgarða.
Þar sem haf er hulið hafís.
Þar sem stór vötn eru.

5.
c
c
c
c
c

Eldfjöll eru mun hærri á Mars en Jörðinni vegna þess að:
Þar er engin veðrun.
Þar er ekki landrek.
Þar eru súrar eldstöðvar.
Þar er skorpan mjög þunn.
Þar eru jöklar á hæstu fjöllum.

6.
c
c
c
c
c

Dyngjur fá kviku úr:
Kvikuhólfi.
Möttli.
Sprungusveimum.
Hlutbráð í skorpunni.
Gamalli úthafsskorpu.

7.
c
c
c
c
c

Hér á landi er heitara á sumrin en á veturna:
Vegna þess að þá er sólin heitari.
Vegna þess að þá er jörðin nær sólinni.
Vegna möndulhalla jarðar.
Vegna þess að sporbaugur jarðar er ílangur.
Vegna þess að þá er lofthjúpurinn þynnri.

8.
c
c
c
c
c

Sú kenning sem flestir hallast að um uppruna tunglsins er:
Að jörðin hafi fangað halastjörnu sem átti leið hjá.
Að tunglið hafi þéttst úr geimryki og gasi fyrir 4600 milljónum ára.
Að tunglið sé molar úr skorpu og möttli jarðar sem hentust út í geim við árekstur.
Að tunglið sé smástirni sem ættað er úr smástirnabeltinu.
Að tunglið sé að mestu leyti úr vetni sem sloppið hefur frá þyngdarsviði jarðar.

9.
c
c
c
c
c

Frumorsökin fyrir eldvirkni á jörðinni er:
Kjarnasamruni undir miklum þrýstingi í iðrum jarðar.
Varmamyndun vegna núnings jarðskorpuflekanna.
Kjarnaklofnun í iðrum jarðar.
Hiti sem varðveist hefur í iðrum jarðar.
Hitamyndun vegna kristöllunar í möttli jarðar.

10. Hver er munurinn á móbergsstöpum og dyngjum?
c Dyngjur eru úr basísku bergi en stapar úr súru.
c Dyngjur eru myndaðar á jökulskeiðum en stapar á hlýskeiðum.
c Dyngjur myndast á sprungum utan gosbeltisins en stapar í gosbeltinu.
c Stapar myndast við gos í jökli en dyngjur á þurru landi.
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c Stapar myndast þegar umhverfi þeirra sígur en dyngjur myndast í hraungosum.
11. Hvernig myndast háhitasvæði?
c Við það að gömul kulnuð megineldstöð rekur út úr gosbelti.
c Við öskjubrot í nýlegum dyngjum.
c Við það að grunnvatn eða jarðsjór kemst í snertingu við kólnandi kviku í megineldstöð.
c Í djúpu streymi grunnvatns frá hálendi til láglendis.
c Við kvikuinnskot í sprungur eða lekan berggrunn sem liggur að gosbeltunum.
12. Hvernig myndast lághitasvæði?
c Við það að gömul kulnuð megineldstöð rekur út úr gosbelti.
c Við öskjubrot í nýlegum dyngjum.
c Við það að grunnvatn eða jarðsjór kemst í snertingu við kólnandi kviku í megineldstöð.
c Í djúpu streymi grunnvatns frá hálendi til láglendis.
c Við kvikuinnskot í sprungur eða lekan berggrunn sem liggur að gosbeltunum.
13. Jökulruðningur er:
c Jafnan ólagskiptur og ægir saman öllum kornastærðum.
c Jafnan fínkornóttur og lagskiptur.
c Jafnan stórkorna og vel rúnnaður.
c Jafnan kantaður og stórkorna.
c Jafnan fínkornóttur og ólagskiptur.
14. Hverju er hér lýst? Maðurinn þarf að taka upp nýja lífsýn, m.a. að hann fari að líta á sig
sem hluta náttúrunnar en ekki drottnara hennar. Þau réttindi sem hingað til hafa
einskorðast við manninn verði veitt öðrum lífverum, ýmist öllum eða tilteknum hópum,
t.d. þeim sem skynja sársauka:
c Lífhverfum viðhorfum.
c Visthverfum viðhorfum.
c Veikum mannhverfum viðhorfum.
c Sterkum mannhverfum viðhorfum.
c Varúðarreglunni.
15. Jöklabúskapur er jákvæður þegar:
c Jafnmikið bráðnar og bætist á jökulinn.
c Meira bráðnar af jöklinum en bætist á hann.
c Minna bráðnar af jöklinum en bætist á hann.
c Jökullinn skríður fram.
c Jökullinn hörfar.
16. Vikur er einkum notaður:
c Til listmunagerðar.
c Í bergfræðismásjár.
c Til síunar á vökvum.
c Til einangrunar.
c Til stíflugerðar.
17. Hreinn kísilgúr:
c Finnst aðallega í jökullónum
c Finnst aðallega í vötnum sem ekki rennur í yfirborðsvatn.
c Finnst þar sem mikið áfok er.
c Finnst í jökulurðum.
c Finnst í áreyrum.
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18. Miðlunarlón eru gerð til þess:
c Að safna fínu seti.
c Geyma vatn í formi stöðuorku.
c Skilja grunnvatn frá yfirborðsvatni.
c Hraða ísaskilum.
c Flýta varmastreymi.
19. Helstu einkenni háhitasvæðanna á Reykjanesi eru:
c Að þar fer fólk í bað.
c Að þar kemur upp heitur jarðsjór.
c Að þar eru stórar öskjur.
c Að þar kemur upp vatn sem hefur farið um langan veg frá hálendi.
c Goshverir.
20. Surtarbrandur er:
c Áloxíð sem varð eftir þegar önnur efni skoluðust úr jarðveginum.
c Myndaður í kvosum í grunnsævi sem hafstraumar ná ekki til.
c Kemur upp í sérkennilegum sprengigosum.
c Leifar mómýra og skóga sem lent hafa undir jarðlagafargi og kolast.
c Þéttur reykur sem myndast við bruna kola.

2. hluti. 10 skilgreiningar (50%).
1

5%

Gerið grein fyrir þremur megingerðum kortavarpana?

2

5%

Hver er meginmunurinn á reikistjörnum innan og utan við smástirnabeltið?

3

5%

Hvaða munur er á eldvirkni á flekaskilum og flekamótum?

4

5%

Hvar má búast við sterkum jarðskjálftum á Íslandi og hver er ástæðan fyrir því að
upptök þeirra eru bundin við ákveðin svæði?

5

5%

Hver er meginmunurinn á nýtingu jarðvarma á háhitasvæðum og lághitasvæðum?

6

5%

Iðju útrænu aflanna er skipt í þrennt, nefnið þessa þrjá þætti.

7

5%

Við hvernig aðstæður myndaðist meginhluti kolabirgða jarðar?

8

5%

Hvað er rauðablástur, hver eru hráefnin og hver er afurðin?

9

5%

Lýsið rennsli í dragá og teiknið hana.

3. hluti. Ritgerð (10%).
Skrifið um annað tvegga eftirtalinna efna. (Munið að lýsa einnig með teikningum).
I

Eldstöðvakerfi.

II

Lýsið afstöðu sólar, tungls og jarðar á:
a) stórstreymi.
b) smástreymi.

Saga, viðskiptadeild
1. Krossar (10%). Aðeins einn möguleiki er réttur. Ekki er dregið frá fyrir rangt svar.
1. Hver eftirtalinna pýramída er stærstur?

80

c
c
c
c

Kefren.
Keops.
Mýkerínos.
Sakkara.

2. Trajanus var einn merkasti keisari Rómaveldis og veldi þeirra var aldrei stærra en við
dauða hans árið 117. Hann var fyrsti rómverski keisarinn sem fæddur var utan Ítalíu en
hann var frá:
c Frakklandi.
c Spáni.
c Sviss.
c Þýskalandi.
3. Hver eftirtalinna fullyrðinga um efóra er rétt?
c Þeir voru helstu náttúruspekingar Grikkja.
c Þeir voru valdamiklir í Spörtu.
c Þeir voru lífverðir keisarans í Konstantínópel.
c Um þá er lítið vitað því letur þeirra hefur enn ekki verið ráðið.
4. Hvert eftirtalinna atriða var ekki eitt af verkum Lögréttu til forna?
c Að veita undanþágu frá lögum.
c Að kjósa lögsögumann.
c Að kveða upp dóma í véfangsmálum.
c Að skera úr um hvað væru lög.
5. Hver eftirfarandi fullyrðinga á ekki við um Landnámabók?
c Hún er að stofni til frá fyrri hluta 12. aldar.
c Hana rituðu nokkrir höfundar og eru flestir óþekktir.
c Hún greinir frá ætt og uppruna landnámsmanna.
c Hún er aðalheimildin um sögu Íslendinga fyrstu 250 árin.
2. (5%). Raðið eftirtöldum atburðum í tímaröð (sá elsti er nr. 1, o.s.frv.):
c
c
c
c
c

Andlát Alexanders mikla.
Fall Vestrómverska ríkisins.
Fyrsta púnverska styrjöldin.
Orrustan við Maraþon.
Pelopsskagastríð.

3. (10%) Kort. Notið bókstafina til að merkja eftirtalda stafi inn á landakortið.
A. Danalög
B. Lúsitania
C. Mikligarður
D. Níl
E. Ríki Langbarða

F. Ríki Vandala
G. Sikiley
H. Sinaískagi
I. Sparta
J. Svartahaf
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4. (30%) Skilgreiningar. Veljið 6 af 7 atriðum. Skýrið frá og setjið í sögulegt samhengi.
Ritið atriðisorðið í upphafi hvers liðar.
1. Alkuin.
2. Aristóteles.
3. Benedikt frá Núrsíu.
4. Föníkar.
5. Hreppar.
6. Kórinþískur súlnastíll.
7. Úlfljótur.
5. (10%) Spurningar. Svarið 4 af 5:
1. Hver eru tvö helstu minnismerkin um stjórnartíð Jústiníanusar Miklagarðskeisara?
2. Nefnið tvo evrópska krossfarakonunga.
3. Hvar er L'Anse aux Meadows og fyrir hvað er staðurinn helst þekktur?
4. Hvað nefnist valdamesta embætti Aþenuborgar á gullaldarskeiði borgarinnar og hver
gegndi því lengst allra?
5. Við hvaða atburð miða múslimar tímatal sitt og hvenær varð hann skv. kristnu tímatali?
6. (5%) Frumheimild. Veljið annað tveggja viðfangsefna. Gerið grein fyrir tilvitnuninni
og setjið í sögulegt samhengi:
a) „Þat mun verða satt, er vér slítum í sundr lögin, at vér munum slíta ok friðinn“.
b) „Heyra má ek erkibyskupsboðskap, en ráðinn em ek í at halda hann at engu“.
7. (30%) Ritgerð. Veljið annað tveggja viðfangsefna:
a) „Saga Rómaveldis einkennist að miklu leyti af átökum, jafnt innanríkisátökum sem
átökum við önnur ríki“. Ræðið þessa fullyrðingu og rökstyðjið.
b) Segið ítarlega frá útbreiðslu kristinnar trúar og áhrif kirkjunnar í Evrópu á miðöldum, að
Íslandi meðtöldu.
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Saga, stærðfræðideild
1. (20%) Krossar.
1. Hammúrabí var konungur í Mesópótamíu frá 17301686. Frá honum eru komin fræg lög
rituð á súlu sem fundust í borginni:
c Akkad.
c Erídúí.
c Lagash.
c Súsa.
2.
c
c
c
c

Kalmarsamþykktin var:
Annað nafn á Hansasambandinu.
Bandalag víkinga við Eystrasalt.
Norrænt verslunafélag.
Ríkjasamband Norðurlanda á síðmiðöldum.

3.
c
c
c
c

Þrjátíu ára stríðinu lauk með friðarsamningum í:
Augsburg.
Schmalkalden.
Westfalen.
Worms.

4.
c
c
c
c
c

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

5.
c
c
c
c

Náðarvalskenningin:
Byggðist meðal annars á hugmyndum Platóns.
Gengur út á það að örlög manna eru fyrirfram ákvörðuð af guði.
Segir að allir þeir sem vinna góðverk geti átt von á því að öðlast náð guðs.
Er kjarninn í kenningum Lúthers.

6.
c
c
c
c

Gissur jarl Þorvaldsson var af ætt:
Ásbirninga.
Oddaverja.
Haukdæla.
Sturlunga.

7.
c
c
c
c

Grágás var:
Safn frásagna frá Sturlungaöld.
Lagasafn þjóðveldisaldar.
Saga fyrstu alda Íslandsbyggðar.
Tíundarlögin.

8.
c
c
c
c

Hólar í Hjaltadal eru á:
Austurlandi.
Norðurlandi.
Suðurlandi.
Vesturlandi.
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9.
c
c
c
c
c

Orðið búdda merkir hinn:
Frelsaði.
Góði.
Uppljómaði.
Upplitsdjarfi.
Vitri.

10. Í fyrstu púnversku styrjöldinni (264241 f.kr.) var einkum tekist á um:
c Apúlíu.
c Cannae.
c Karþagó.
c Sikiley.
2. (10%) Kort.

Merkið inn á kortið eftirfarandi atriði. Notið tölustafina og verið nákvæm:
1. Sínaískagi
2. Litla Asía
3. Pelopsskagi

4. Cadiz
5. Kýpur

3. (5%) Mynd. Fjallið um myndina:

4. (15%) Spurningar. (Veljið 5 spurningar af 7):
1. Hver kallaði Egyptaland „gjöf Nílar“ og hvers vegna?

84

2. Hvað heita kviður Hómers og um hvað eru þær?
3. Hverjar eru fimm súlur íslams?
4. Segið frá Magna Carta.
5. Hvaða breytingar urðu á Íslandi með tilkomu Jónsbókar?
6. Nefnið þrjár orsakir fyrir 100 ára stríðinu.
7. Hvaða ætt komst til valda eftir Rósastríðin og hvers vegna er stríðið kallað þessu nafni?
5. (16%) Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi: (Veljið 4 atriði af 6).
1. Vilhjálmur sigursæli (bastarður).
2. Sættargerðin í Ögvaldsnesi.
3. Húmanismi.
4. Crymogæa.
5. Ásbirningar.
6. Medici fjölskyldan.
6. (4%) Frumheimild.
Ísland byggðist fyrst úr Noregi á dögum Haralds hins hárfagra, Hálfdánarsonar hins svarta, í
þann tíð  að ætlun og tölu þeirra Teits fóstra míns, þess manns er ég kunni spakastan, sonar
Ísleifs biskups, og Þorkels föðurbróður míns Gellissonar, er langt mundi fram, og Þóríðar
Snorradóttur goða er bæði var margspök og óljúgfróð – er Ívar Ragnarsson lét drepa
Eadmund hinn helga Englakonung; en það var sjö tigum (vetra) hins níunda hundraðs eftir
burð Krists, að því er ritað í sögu hans.
1.

(2%) Úr hvaða heimild er textinn og hvenær var hann ritaður?

2.

(2%) Hvaða maður skrifaði þennan texta?

7. (10%) Stutt ritgerð.
Hnignun og fall Vestrómverska ríkisins.
8. (20%) Ritgerð.
Kristni í Evrópu (Ísland er meðtalið) frá 10001550.

Stærðfræði, viðskipta og tölvu og upplýsingatæknideild
1.

(4%) Gefin er DABC með A = (5, 2) , B = (-2,4) og C = (1,-3) .
Finnið miðpunkt þríhyrningsins ABC.

2. (4%) Þáttið margliðuna: P( x ) = 9 x 3 - 15 x 2 - 4 x
æ 4 ö
3. (4%) Höfum vigurinn a = çç ÷÷ Finnið lengd vigursins a .
è- 7ø
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4.

5.

æ - 3ö
æ2 ö
(4%) Gefnir eru vigrarnir a = çç ÷÷ og b = çç ÷÷ . Vitum að innfeldið a × b = -12 .
è - 5ø
è b2 ø
Finnið b2 .

æ - 2ö
æ1ö
(8%) Höfum tvo vigra a = çç ÷÷ og b = çç ÷÷
è 1 ø
è 2ø
a)
Finnið vigurinn c = 2b + a
b)
Teiknið samlagninguna c = 2b + a í
hnitakerfið.

6. (4%) Finnið vigur með lengd 6 sem er hornréttur á
línuna y = -2 x + 3 .
7.

(6%)
a)
Skilgreinið staðarvigur (stöðuvigur) punktsins
P.
b)
Finnið staðarvigur punktsins P = (-3,5)

8.

(8%)
a)
Finnið topppunkt fleygbogans y = x 2 - 4 x + 4
b)
Finnið skurðpunkta fleygbogans í alið við ása
hnitakerfisins.

9. (4%) Finnið kvóta og afgang þegar ( x - 2) er deilt í
margliðuna
P( x) = 2 x 3 + x 2 - 7 x - 8
10. (4%) Sannið eftirfarandi reglu:
cos 2 (v ) + sin 2 (v) = 1
11. (4%) Leysið jöfnuna:

12. (4%) Einfaldið:

13. (4%) Einfaldið:

x-5 = 2x-3

x x7 + x7
x4 × x

(2a b )
2

-1 3

:

4a -2
b3

14. (8%) Leysið jöfnurnar:
a)
4 x = 14
b)
2 log( x) + log(4) = 4
æ6ö
æ - 2ö
15. (4%) Finnið hornið á milli vigranna a = çç ÷÷ og b = çç ÷÷ .
è - 1ø
è 4 ø
16. (4%) Í DABC eru hliðarnar a = 5, b = 8 og c = 6 og hornið A = 34,8° .
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Finnið flatarmál þríhyrningsins.
17. (4%) Í DABC er a = 5, b = 8 og c = 6. Finnið hornið A.
18. (4%) Finnið miðpunkt og radíus hringsins x 2 - 4 x + y 2 - 2 y - 5 = 0
19. (6%) Leysið jöfnurnar
a) cos(4v ) = -0,3
b)

2 cos 2 (v ) - cos(v) - 1 = 0

20. (4%) Stikun línu l og jafna línu m eru:
x = 2-t
l:
m: y = - x + 9
y = 1 + 3t
Finnið skurðpunkt línanna l og m.
æ 3 ö
1
21. (4%) Finnið ofanvarp vigursins a = çç ÷÷ á línuna y = x + 3
2
è - 2ø

Stærðfræði lesin, stærðfræðideild,
1.

(44%)
Skilgreinið eftirfarandi hugtök, m.ö.o. gerið gagnorða grein fyrir:
a) Núllstöð margliðu
b) Þvervigur vigursins a
c) Staðalform margliðu
d) Innfeldi vigranna a og b
e) Stefnuhorn vigurs
f) Stórás sporbaugs

2.

8%
3
2
Gefin er margliðan P ( x ) = 2 x + 2 x - 4 x .

Gerið formerkjamynd og leysið ójöfnuna P ( x ) < 0 .
3.

8%
Leysið jöfnuna

4.

8%
Sannið regluna:

5.

2x + 5 = x - 1

a

2

= a ×a

8%
2
2
Sannið regluna: cos (v ) + sin (v ) = 1

6.

8%
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Sannið regluna:
Ef M er miðpunktur striksins AB og P er einhver punktur þá gildir:
1
PA + PB
2

(

PM =

7.

)

8%
Fyrir hvaða gildi á s er hornið milli vigranna a og b hvasst ef:
æ s + 1ö
æ s-6 ö
÷÷
÷÷
a = çç
b = çç
è s - 3 ø og
è 2s - 7 ø

8.

8%
2
2
Finnið skurðpunkta hringanna H og K þar sem jafna H er H : x + y = 8

ìïx = -1 + 10 × cos(v )
í
ï
og stikun K er îy = 1 + 10 × sin(v )

Stærðfræði ólesin, stærðfræðideild,
1.

(5%)
Leysið jöfnuna 6 +

2.

x
=0
x +2

(9%)
Einfaldið eins og unnt er
3
x
a)
+ 2
2
9-x
x - 3x
b)

3.

3

(

ab 3 : b × a

)

2

:a×b

(9%)
3
2
Gefin er margliðan P ( x ) = 2 x - x - 5 x - 2 .
a) Finnið P (-1) .
b) Þáttið margliðuna P (x ) .

4.

(8%)
Endapunktar striksins AB eru A = (- 1,4 ) og B = (3,2) .
a) Finnið jöfnu línu í gegnum punktana A og B.
b) Finnið lengd striksins AB.

5.

(5%)
Leysið ójöfnuna

2x - 3 > 5

88

6.

(5%)
x
2

Leysið ójöfnuna
7.

-3 x
£
4
3

(14%)
ìx = -6 + 2t
m
:
í
2
î y = 2 + 4t .
Gefin er jafna fleygboga y = - x - 6 x + 7 og stikun línunnar
a) Finnið topppunkt fleygbogans
b) Finnið skurðpunkta línunnar m og fleygbogans
c) Finnið jöfnu línu sem er hornrétt á línuna m og gengur í gegnum punktinn (- 1,2) .

8.

(12%)
Leysið jöfnurnar
a) 2 log( 3x ) - log x 2 = log( x )
b) 2 sin(4v ) = 1
c) 3 sin2 (v ) - sin(v ) × cos(v ) = 1

( )

9.

(5%)
2
2
Jafna hrings er y - 2y + x + 6 x + 1 = 0 .

Finnið miðpunkt og radíus hringsins.
10.

(19%)
Hornpunktar þríhyrningsins ABC eru A = (- 1,8 ), B = (6,2) og C = (4,-3 ) .
a) Finnið AB og AC .
b) Finnið hornið A í DABC .
c) Finnið flatarmál þríhyrningsins ABC.
d) Finnið ofanvarp punktsins B á hliðina AC.
e) Finnið hnit punktsins P, sem er á yás, þannig að DPBC sé rétthyrndur með
ÐC = 90° .

11.

(5%)
Finnið fjarlægð punktsins (3,-2) frá línunni 2x + y + 5 = 0

12.

(4%)
ìx = -1 + 2 cos(v )
H:í
îy = 4 + 2 sin(v )
Stikun hringsins H er gefin með
Línan m gengur í gegnum miðpunkt hringsins og myndar 30º horn við yásinn (hornið frá y
ás að línunni er 30º). Finnið skurðpunkta línunnar m og hringsins H.
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Tölvunotkun,

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. Hvert er samband vergrar landsframleiðslu (VLF) og vergrar þjóðarframleiðslu (VÞF) í
opnu hagkerfi?
a) munurinn liggur í nettó þáttatekjum frá útlöndum.
b) munurinn liggur í afskriftum.
c) munurinn liggur í óbeinum sköttum og framleiðslustyrkjum.
d) enginn munur er á VLF og VÞF.
2. Hvað er markaðsbrestur?
a) markaðsbrestur er þegar markaðir hrynja.
b) markaðsbrestur er þegar markaðsöflunum tekst að koma á einokun.
c) markaðsbrestur er þegar markaðsöflunum mistekst að uppfylla hlutverk sitt.
d) markaðsbrestur er þegar neytendum mistekst að ná sínu fram um ódýra vöru.
3. Hver af eftirfarandi fullyrðingunum er rétt um samband sparnaðar og fjárfestinga?
a) í opnu hagkerfi er sparnaður jafngildur fjárfestingum.
b) í lokuðu hagkerfi er sparnaður jafngildur afskriftum + nýfjárfestingum.
c) í lokuðu hagkerfi er hvorki sparnaður né fjárfesting nauðsynleg.
d) í opnu hagkerfi er ekki hægt að fjárfesta á milli landa.
4. Atvinnuþátttaka er:
a) hlutfall vinnuafls af mannfjölda á vinnufærum aldri.
b) fólk á aldrinum 16 – 74 ára.
c) allir þeir sem eru á vinnufærum aldri og geta og vilja vinna.
d) ekkert ofantalið er rétt.
5. Blandað hagkerfi er:
a) hagkerfi með blöndu af opnu hagkerfi og lokuðu hagkerfi.
b) hagkerfi með blöndu af opnu hagkerfi og markaðshagkerfi.
c) hagkerfi með blöndu af markaðshagkerfi og miðstýrðu hagkerfi.
d) hagkerfi með blöndu af markaðshagkerfi og lokuðu hagkerfi.
6. Verðteygni eftirspurnar segir okkur:
a) hve mikið eftirspurn eftir vöru breytist þegar verð á annarri vöru breytist.
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b) hve mikið eftirspurn eftir vöru breytist þegar verð vörunnar breytist.
c) að eftirspurn breytist hlutfallslega mikið þegar verð á annarri vöru breytist.
d) að eftirspurn breytist hlutfallslega mikið þegar tekjur breytast.
7. Hver af eftirfarandi fullyrðingum er ekki dæmi um staðreyndarhagfræði (pósitífa)?
a) stytting framhaldskólanáms dregur ekki úr kostnaði ríkisins.
b) verðbólga á áttunda áratugnum var mjög mikil.
c) hækkun skatta eykur tekjur ríkissjóðs.
d) hagvöxtur árið 2003 var 3.7%.
8. Dæmi um frjáls gæði eða óefnahagsleg er:
a) gull.
b) andrúmsloft.
c) tískufatnaður.
d) gæði sem skortir.
9. Hvað veldur því að eftirspurnarlínan hallar niður á við til hægri?
a) staðkvæmdarárhrif.
b) tekjuáhrif.
c) notagildi.
d) allt ofantalið er rétt.
10. Samgæði er:
a) kaup hins opinbera á framleiðsluþáttum.
b) þau gæði sem hið opinbera vill hvetja til neyslu á vegna þess að hún er æskileg.
c) sú vara eða þjónusta sem ekki er hægt að veita einum aðila án þess að aðrir njóti
hennar einnig.
d) sú vara eða þjónusta sem aðeins er seld þeim sem greiða fyrir hana.
11. Ef engar fjárfestingar eru í hagkerfi þá:
a) er framleiðslan óbreytt.
b) eru óbreytt lífskjör og enginn hagvöxtur.
c) minnkar framleiðslan og lífskjör fara versnandi.
d) ekkert ofantalið er rétt.
12. Eignir Seðlabanka Íslands eru:
a) seðlar og mynt, gullforði og hlutabréf.
b) gullforði, gjaldeyrir og verðbréf.
c) seðlar og mynt, gjaldeyrir, verðbréf og skuldabréf.
d) gullforði, bundin innlán viðskiptabankanna og skuldabréf.
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13. Raungengi er:
a) það sama og nafngengi.
b) gengi erlendra mynteininga.
c) nafngengi þegar búið er að taka tillit til verðbólgu.
d) gengi íslensku krónunnar sem Seðlabankinn ákveður.
14. 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.
15. Munur á markaðsvirði og tekjuvirði er:
a) beinir skattar og nettó þáttatekjur frá útlöndum.
b) beinir skattar og framleiðslustyrkir.
c) óbeinir skattar og framleiðslustyrkir.
d) hreinar þjóðartekjur.
2. Dæmakrossar (9%). Réttur kross gefur 3 stig, enginn frádráttur er, ef merkt er
við rangan kross.
16. Árið 2003 var vísitala neysluverðs 310,8 stig en árið 2004 var hún 320,4 stig. Hver var
verðbólgan á árinu 2004 borið saman við árið á undan?
a) 08%
b) 2,99%
c) 1,86%
d) ekkert ofantalið er rétt.
17. Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir um verga landsframleiðslu í milljörðum króna og
vísitölu neysluverðs árin 2000 til 2002. VLF árið 2000 var 440, 2001 var hún 470 og
2002 var hún 500. Vísitala neysluverðs árið 2000 var 190 stig, 200 stig árið 2001 og 205
stig árið 2002. Hver var hagvöxturinn árið 2001?
a) 1,75%
b) 2,25%
c) 1,51%
d) 1,49%
18. Mánaðarlaun Palla voru 300.000 kr. að meðaltali árið 2003. Árið 2004 voru
mánaðarlaunin að meðaltali 330.000 kr. Vísitala neysluverðs var 150 stig árið 2003 en
157 stig árið 2004. Hve há var þróun kaupmáttar launa Palla ?
a) 4,85%
b) 5,09%
c) 4,45%
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d) 1,1%
3. (8%). Í ríkjunum Columbia og Danmörku tekur það hvort land að framleiða 1
kg. af járni og stáli sem hér segir:
Columbia
Danmörk

Járn
7 klst.
10.5 klst.

Stál
8 klst.
8 klst.

a) Hvort land hefur hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á stáli?
b) Hvaða vöru myndi Columbia flytja út?
4. (5%) Mannfjöldi 16 – 74 ára er 440.000.
Atvinnuþátttaka er 80%.
Atvinnulausir eru 4.000.
Hve mikið mælist atvinnuleysi í prósentum ?
5. (8%) Eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir um hagkerfi nokkurt:
Einkaneysla
Samneysla
Fjármunamyndun
(vergar fjárfestingar)
Birgðabreyting
Útflutningur vöru og þjónustu
Innflutningur vöru og þjónustu
Nettó þáttatekjur frá útlöndum
Óbeinir skattar
Framleiðslustyrkir
Afskriftir
Laun samtals
Vaxtagjöld fyrirtækja
Vaxtagjöld hins opinbera
Beinir skattar heimila
Tekjutilfærslur til heimilanna

40.000
8.000
12.000
6.000
8.000
10.000
1.000
5.000
2.000
9.000
75.000
3.000
2.000
11.000
5.000

Reiknið eftirfarandi þjóðhagsstærðir út:
a) VLF.
b) VÞF.
c) Hreina þjóðarframleiðslu (HÞF) á tekjuvirði.
d) Hreinar (nettó) þjóðartekjur.
6. (18%) Svarið aðeins 3 af 4 spurningum. Vandið svör ykkar.
a. Fjallið um þá þætti sem ráða heildarframboðinu og heildareftirspurninni í
hagkerfinu.
b. Fjallið um helstu ókosti atvinnuleysis.
c. Fjallið um fjármálastjórn á samdráttartímum.
d. Hver eru stjórntæki Seðlabankans.
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7. (12%) Svarið aðeins 2 af 3 spurningum. Vandið svör ykkar.
a. Fjallið um opinber afskipti af verðmyndun. Notið mynd máli ykkar til stuðnings.
b. Hvernig myndast kostnaðarverðbólga. Notið mynd máli ykkar til stuðnings.
c. Fjallið um framboð á vinnuafli og hvað hefur áhrif á framboðið á vinnuafli. Notið
mynd máli ykkar til stuðnings.
8. (10%) Stutt ritgerð. Veljið annaðhvort efnið og skrifið stutta ritgerð.
a) Fjallið um tolla og höft á utanríkisviðskipti.
b) Hvað er hið opinbera og hvert er hlutverk þess?

Þýska
A. 35% Wortschatz und Textverständnis
1.

(15 %) Setzen Sie die Wörter auf Deutsch ein.
Letzten_____(haust) war Elín mit ihrer_____(bekkur) in Hamburg. Die Stadt hat
1,7 Millionen _____(íbúa). Das______(ráðhús) im_______(miðbær) ist
ein_______(tákn) für den___(ríkidæmi) der Stadt. Von der SanktMichaelis
_____(kirkja) hat man einen ______(stórkostlegur)______(útsýni) über die Stadt
und den______(höfn). Viele______(skip í flt.) kommen jedes_____(ár) nach
Hamburg und________(flytja)______(vörur í flt.)

2. (10%) Bitte übersetzen Sie die unterstrichenen Satzteile (Þýðið undirstrikuðu
hlutana, verið nákvæm!)
Sogar das Feuer auf dem Herd hörte auf zu flackern. (2%)
Auf dem Bäumchen saß ein Vögelchen und tröstete sie. (2%)
Aschenputtel war voll Staub und Schmutz und bekam keine Erlaubnis zu gehen.
(2%)
Die Königin war sehr eitel und wollte die Schönste im Land sein. (2%)
Die Königin war blaß vor Zorn und verkleidete sich als Krämerin. (2%)
3. (10%) Bitte die Wörter auf Deutsch einsetzen. (Setjið orðin inn á þýsku).
plata

einkaspæjaraskrifstofa

mál

auglýsinga

horfinn

rokksöngvari

eigandi

umboðslaun

aðstoðarkona

falskur

Ricky Berg ist der_______der RickyRecords. Er und andere in der Geschichte
singen_____,Udo Buchental ist nicht________. Das ganze war nur
eine________Kampagne, weil Udo eine neue ______herausbringt. Herr Müller, von
dem______, und seine_________wollten den ____lösen aber keiner will ihnen
sagen, wo der_______ist. Am Ende bekommt Helmut trotzdem sein ____.
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B.

50% Grammatik

1. (5%) Präteritum (Setjið textann í þátíð).
Elín und Sandra gehen in die Stadt und kaufen ein. Am Samstag ist Markttag,
deshalb sind viele Leute unterwegs. Elín sieht eine schöne Tasche und fragt Sandra,
ob sie ihr gefällt. Dann treffen die Mädchen ihren Freund, Julian. Er kommt gerade
von der Arbeit und nimmt einen Blumenstrauβ für seine Freundin mit.
2. (10%) Perfekt – myndið núliðna tíð.
Ich______jeden Tag Sqasch_____(spielen). Wir______in Tunesien_____(sein). Die
Kinder____vor Freude_____(singen). Du_____ins Haus_____(treten). Zum
Glück_____ihm nichts_____(passieren). Wir_____immer früh____(aufstehen).
Eines Tages____die Hexe ungeduldig____(werden). ____du
mich_____(verstehen)? Wo____ ihr____(studieren). Die Eltern____traurig zu
Hause____(sitzen).
3. (10%) Bitte die Endungen einsetzen. (Setjið inn endingar lýsingarorðanna þar
sem við á).
Eine jung____Königin hatte ein schön____Töchterchen. Als seine gut_____Mutter
starb heiratete sein arm_____Vater eine neu_____, bös____Frau. Der alt_____Jäger
sollte das jung_____Schneewittchen töten, aber er hatte Mitleid mit dem
schön_____Kind und lieβ es laufen. Schneewittchen lief tief_____in den
groβ_____Wald hinein. Die wild_____Tiere taten ihm nichts. Es sah ein
klein_____Häuschen und alles im schön_____Haus war klein_____. Die Besitzer
des Häuschens waren die sieben gut_____Zwerge. Das schön_____Schneewittchen
blieb bei ihnen und kochte gut_____Essen für sie. Die bös_____Königin hörte aber
durch ihren klein_____Spiegel, dass Schneewittchen noch lebte.
4. (7%) Setjið núþálegu sagnirnar í eyðurnar í þátíð.
Ich_____(wollen) meinen Freund treffen. Er______(müssen) arbeiten.
Du_____(dürfen) nicht ins Kino gehen. Du_____(sollen) deine Hausaufgaben
machen. Die Lehrer ____(können) uns nicht verstehen. Wir______(mögen) nicht in
die Schule gehen. Hier_______(dürfen) ich nur mit 50 Km. pro Stunde fahren.
5. (8%) Aukatengingar. Tengið setningarnar með viðeigandi tengingu.
dass

ob

Bist du immer zufrieden?

weil

als

obwohl

wenn

Die Schule ist fertig.
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Kannst du mir sagen.

Kann ich morgen kommen?

Wir wissen das.

Der Lehrer kommt oft spät.

Das Auto kann fahren.

Ich habe Benzin gekauft.

6. (10%) Aufsatz (stíll.) Bitte auf Deutsch übersetzen (Þýðið á þýsku).
Hvaða maður gengur þarna yfir götuna? Sjáðu, núna fer hann inn í skólann. Hvað
ætlar hann að gera? Hvað er klukkan? Hún er fimmtán mínútur yfir átta. Í dag er
miðvikudagur fjórði maí. Ég fer í sumarfrí í júní.

C.

15% Schriftlicher Ausdruck

1. (5%) Wo und warum verlor Aschenputtel ihren Schuh? (Etwa 30 Wörter).
2. (10%) „Einer singt falsch“  Erzählen Sie von Helmut Müller.
Notið spurningarnar hér fyrir neðan ykkur til stuðnings. (A.m.k. 80 orð).
Was ist er von Beruf?
Was soll er machen?
Wer ist seine Assistentin?
Wie teilen sie die Arbeit?
Was finden sie am Ende heraus?
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Slit verslunardeildar V.Í. 2005
Kennarar, nemendur og aðrir góðir gestir!
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar verslunardeild
Verzlunarskóla Íslands verður slitið að loknu 100. starfsári sínu.
4. bekkur.
Alls gengu 272 nemendur undir verslunarpróf og hafa nú 209 lokið prófum með fullnægjandi
árangri og verða færðir upp í 5. bekk. Það er 19 nemendum fleira en á sama tíma í fyrra. 33
nemendur eiga eftir að ljúka prófum eða þurfa að endurtaka próf og 30 hafa nú þegar fallið
endanlega.
Þegar núverandi fjórðu bekkingar hófu skólagöngu sína hér fyrir tveimur árum, voru 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
hafa fallið. Til þess að
5. bekkur næsta vetrar geti orðið álíka stór og verið hefur síðustu ár þurfa allir þeir 29 nemendur
sem eiga endurtökurétt að mæta hér í próf og sýna meiri kunnáttu en þeir hafa gert fram til
þessa.
Árangur ykkar sem náðuð prófum er þó góður sem sést vel á því að átta ykkar fá yfir 9,0 í
aðaleinkunn eða I. ágætiseinkunn eins og það heitir. Skólastjóri verður þó að vekja athygli
nokkurs hóps nemenda þessa árgangs á því, að ef metnaður þeirra eykst ekki, þá munu þeir
eyðileggja stúdentsprófið sitt. Árangur í skóla er fyrst og fremst spurning um metnað og vilja
nemenda. Þið sem kastið metnaðinum frá ykkur eruð að skemma framtíð ykkar sjálfra.
Ágætu fjórðubekkingar!
Tveggja vetra námsefni er nú að baki og að minnsta kosti jafn langur námstími. Hingað komuð
þið ung og kappsfull með lífsfjör og sjálfstraust þess sem sigraði grunnskólann með glæsibrag.
Hér hafið þið dvalið við nám, leik og vinnu, en nú sláum við striki undir þann feril og gerum
hann upp. Hvað hefur unnist og hvað hefur tapast? Allt skal dregið fram og til haga haldið. Það
er með lífshlaup ykkar líkt og rekstur fyrirtækja. Þar verður að byggja framtíð á fortíð og af
þekkingu. Þið eruð að byggja ykkur sjálf upp og þess vegna er sjálfsþekking það sem þið, öðru
fremur, þurfið á að halda. Þess vegna knýr skólinn ykkur áfram og leggur fyrir erfið próf. Ekki
til þess að koma ykkur undir mælistiku einkunna, heldur til þess að kenna ykkur að þekkja eigin
afl og takmörk. Öll stjórnun byggist á því að greina á milli styrkleika og veikleika. Allt bæði
menn og málefni og það sem mennirnir aðhafast á sér sterka og veika þætti sem greina þarf í
millum.
Þið, kæru nemendur, eruð nú á þeim aldri þegar ábyrgðin á eigin málum á að færast af öðrum
yfir á ykkur sjálf. Þið verðið í vaxandi mæli að taka ákvarðanir sjálf og bera ábyrgð á
afleiðingum. Foreldrar og skóli munu á næstu árum draga sig í hlé. Það þýðir þó ekki að þið
getið ekki lengi enn fengið aðstoð og leiðbeiningar og því síður þýðir það að hætt verði að gera
kröfur til ykkar, þvert á móti er líklegt að þær aukist. Ákvarðanir eru lykilatriði í lífi sérhvers
manns. Ég bið ykkur því 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
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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 áhugasöm
og 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 ljóst 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. Sættið ykkur ekki við lélegt próf.
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.
Þið haldið á prófskírteini sem þótti aðalsmerki vel menntaðs verslunarmanns fyrr á tímum. Prófi
sem gerði mönnum kleift að fá verslunarleyfi og hefja eigin atvinnurekstur. Margir af helstu
athafnamönnum þjóðarinnar fengu ekki aðra menntun að styðja sig við en verslunarprófið.
Sumir þeirra hófu störf á svipuðum aldri og þið eruð nú.
Nú hefst sá hluti þessarar athafnar sem er skemmtilegastur en það er að veita þeim nemendum
verðlaun sem skarað hafa fram úr. Því miður er ekki hægt að verðlauna alla sem það eiga skilið.
Það eru gamlar hefðir og gefendur verðlaunanna sem hér ráða ferðinni. Við hin, sem ekkert
fáum, klöppum bara því meir fyrir þeim sem verðlaunin fá.
Verðlaunabikarar skólans eru gamlir og geyma nöfn margra merkra manna sem þá hafa fengið.
Til þess er ætlast að þið skilið bikurunum í haust þegar skóli byrjar og verða þeir þá varðveittir í
sýningaskáp skólans þar sem allir geta séð þá.

Verðlaun og viðurkenningar
Heiðursverðlaun til dúx skólans:
Úr Waltersjóði, kr. 250. fyrir hæstu aðaleinkunn á verslunarprófi auk kr. 10.000 frá skólanum:
Marta Björnsdóttir
4E með aðaleinkunnina 9,3
Farandbikarar:
Stærðfræðibikar Steindórs J. Þórissonar fyrir hæstu einkunn í ólesinni stærðfræði á
stærðfræðibraut fær:
Sóley Emilsdóttir
4X með 9,0
Einnig með einkunnina 9,0 fær kr. 10.000 úr Minningarsjóði Jóns Sívertssonar:
Inga María Backman
4Y
Vilhjálmsbikarinn fyrir afburðaárangur í íslensku hlýtur:
Laufey Rún Ketilsdóttir
4H
Bókfærslubikarinn fyrir bestan árangur á bókfærsluprófi:
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Marta Björnsdóttir

4E, einkunn 10,0

Málabikarinn fyrir afburðaárangur í erlendum málum hlýtur:
Sonja Hrund Ágústsdóttir
4I með 9,33 að meðaltali
Danska 9,0 Enska 9,5 Franska 9,5.
Vélritunarbikarinn hlýtur:
Snjólaug Jóhannsdóttir
4I einkunn 10,0 með 76 orð á mínútu
Einnig hlýtur hún peningaverðlaun frá VR kr. 15.000 fyrir frábæran árangur í vélritun.
Aðrir með einkunnina 10,0:
Hrannar Jónsson
Pollý Hilmarsdóttir
Þráinn Halldór Halldórsson
Bryndís Einarsdóttir
Ingibjörg Þórdís Jónsdóttir
Jóhanna Margrét Gísladóttir
Magnús Sigurbjörnsson
Gunnar Már Hermannsson
Pétur Viðarsson
Anna María Björnsdóttir
Njáll Ingi Dalberg
Svavar Þórólfsson
Helga Höskuldsdóttir
Valgerður Tryggvadóttir
Anton Valur Jónsson
Ásdís Svava Hallgrímsdóttir
Heiður Björk Friðbjörnsdóttir
Steinar Pétursson
Egill Björn Thorstensen

4D
4D
4D
4E
4E
4E
4E
4G
4H
4I
4I
4I
4J
4K
4M
4M
4M
4M
4X

Við skulum gefa þessu flinka fólki gott klapp.
Peningaverðlaun úr Raungreinasjóði kr. 10.000 fyrir besta árangur í tölvufræðum (Word, Excel,
Access):
Jóhanna Margrét Gísladóttir
4E
10,0 (nákvæmlega 9,9)
Bókaverðlaun frá Danska sendiráðinu fyrir góðan árangur í dönsku hljóta þær:
Bryndís María Björnsdóttir
4J
9,5
9,5
Pollý Hilmarsdóttir
4D
9,5
9,5
Bókaverðlaun fyrir hæstu einkunn í sögu:
Gunnur Melkorka Ólafsdóttir
Anna Kristín Pálsdóttir

4Y
4X

með einkunnina 9,5
með einkunnina 9,5

Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunnir á verslunarprófi:
Dúx:
Marta Björnsdóttir
4E I. ág
Semidúx:
Hjördís Sif Viðarsdóttir
4J
I. ág
3.4
Gunnur Melkorka Helgad.
4Y I. ág
3.4.
Jóhanna Margrét Gíslad.
4E I. ág
5.7.
Marta María Friðriksdóttir
4J
I. ág.
5.7.
Anna Kristín Pálsdóttir
4X I. ág
5.7.
Laufey Rún Ketilsdóttir
4H I. ág
8.
Sóley Emilsdóttir
4X I.eink

9,3
9,2
9,1
9,1
9,0
9,0
9,0
8,9
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9.11.
9.11.
9.11.

Sonja Hrund Ágústsdóttir
Bryndís Einarsdóttir
Pollý Hilmarsdóttir

4I
4E
4D

I. eink 8,8
I. eink 8,8
I. eink 8,8

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 atgervi ykkar og
styrkja vitund ykkar og þor.
Hér í Verzlunarskólanum hafið þið hnýtt mörg vináttuböndin. Hér hafið þið lært að umgangast
hvert annað og vinna saman en einnig að deila, strita og stríða, jafnt í meðlæti sem mótlæti og
umbera vini ykkar og félaga með öllum þeirra kostum og göllum.
Góðir 4. bekkingar !
Velkomin í 5. bekk.
Ég óska ykkur gæfu og gengis í sumar og læt í ljós þá von að auður og farsæld megi fylgja
ykkur hvert sem leið liggur. Ég þakka ykkur fyrir samveruna og samvinnuna á liðnum vetri.
Mér finnst heiður að hafa mátt rétta ykkur verslunarprófið og vera meðal ykkar í tvo vetur.
Kennurum og öðru starfsfólki þakka ég fyrir þeirra miklu og góðu störf í þágu nemenda og
skóla.
Verslunardeild Verzlunarskóla Íslands er slitið.

Útskrifaðir nemendur á verslunarprófi 2005
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Stúdentspróf
Alþjóðafræði, 6. bekkur, alþjóðadeild
I

Krossar (20%) – ekki er dregið frá fyrir rangan kross.
1.
c
c
c
c

Í löndum þar sem lögð er mikil áhersla á formlegheit er mikilvægt að:
kalla menn fljótlega fyrstu nöfnum til að vingast sem fyrst.
nota rétta titla þegar menn eru ávarpaðir og klæðast viðeigandi fatnaði.
sýna fagmennsku í hvívetna og gæta þess að móðga ekki þjónustufólk.
sýna virðingu með því að gefa stórar og dýrar gjafir.

c
c
c
c

Þegar átt er í viðskiptum í löndum þar sem tímaskyn er nokkuð fljótandi er gott að:
færa samningaviðræðurnar inn á óvænta braut.
setja ákvæði um háar dagsektir inn í samninga.
setja tímafrest talsvert fyrr en síðasti skiladagur rennur upp.
taka ríkulegt tillit til aldurs viðsemjenda.

c
c
c
c

Viðskiptaumhverfið á Spáni, einkum í kringum Madrid er mjög formlegt. Í því felst
að:
menn vilja koma sér beint að samningum.
staða og vald skipta máli, en jafnrétti ríkir jafnframt.
staða, titlar, vald og virðing skipta verulegu máli.
titlar og virðing skipta litlu máli, valdið er allt.

c
c
c
c
c
c

Ef fyrirtæki hefur óformlegan stjórnunarstíl (Organic organization) eiga þessi atriði
við (þrír krossar):
ef ekki er lengur þörf á einhverjum starfsmanni er hann látinn fara.
fundardagskráin getur breyst eftir hentugleika viðstaddra.
fundir eru boðaðir og afboðaðir með stuttum fyrirvara.
fundir eru haldnir reglulega en ekki farið eftir stífri fundardagskrá.
innra skipulag fyrirtækisins byggir á persónulegum samskiptum.
þrátt fyrir lítið skipulag hafa nákvæm markmið verið sett og þeim er fylgt eftir.

2.

3.

4.

5.

Hvað er rétt um viðskipti í Danmörku?
c best er að fá einhvern aðila til að kynna sig en síðan ganga viðskiptin fyrir sig án

utanaðkomandi aðstoðar.
c best er að hringja eða senda tölvupóst og vísa á einhvern aðila í Danmörku sem getur

gefið umsögn um viðkomandi.
c nauðsynlegt er að komast á viðskiptakynningar eða ná tengslum í gegnum sendiráðið

og eftir það ganga viðskiptin hratt fyrir sig.
c það er haft beint samband við fyrirtækið og viðkomandi aðilar kynnast á meðan á

viðskiptunum stendur.
6.
c
c
c
c

Í viðskiptum eru Belgar:
ákveðnir, hægir í ákvarðanatöku, óþolinmóðir en skipulagðir.
hreinskilnir, skipulagðir, ákveðnir og praktískir.
óþolinmóðir, óskipulegir, fara í kringum hlutina og fljótfærir.
skipulagðir, praktískir, svifaseinir en hreinskilnir.
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7.
c
c
c
c
c

II

Í frönskumælandi Kanada (2 krossar):
eru formlegheit og valdastigi meira áberandi en í þeim enskumælandi.
geta viðskipti hafist með því að senda tölvupóst beint í fyrirtækið.
skiptir jafnrétti miklu máli.
skiptir máli að mæta stundvíslega á fundi.
skiptir stundvísi ekki verulegu máli.

Spurningar og styttri ritgerðir (50%)
Athugið vægi spurninganna og hafið svörin í samræmi við það.
Vandið framsetningu og frágang og munið að merkja öll blöð.

1. 4% Hvaða kosti hefur það að kunna eitthvað í tungumáli viðskiptaaðila síns, jafnvel þótt
viðskiptin fari fram á ensku?
2. 4% Gesteland gefur nokkur ráð þeim sem ekki vilja greiða mútur þótt við því sé búist.
Hver eru þessi ráð?
3. 4% Nefndu þrjár ástæður fyrir því að menn sem eiga í viðskiptum í Rússlandi þurfi að sýna
mikla þolinmæði.
4. 4% Erlendir gestir sem koma til Íslands segja oft að menningin hér sé sambland af
skandinavískri og bandarískri menningu.
Nefndu sex atriði sem falla undir annað hvort skandinavísk eða bandarísk áhrif á
Íslandi og af hverju þú telur að þessir hlutir séu svona?
5. 6% Segðu frá:
a) tveimur ástæðum sem hafa bætt efnahag í Írlandi á síðustu áratugum og
b) því hvernig fjárfestingum útlendinga í írsku viðskiptalífi er háttað.
6. 8% Ruth Bobrich, viðskiptafulltrúi í Sendiráði Íslands í Berlín var nýlega stödd á Íslandi til
þess að veita íslenskum fyrirtækjum ráðgjöf um viðskipti í Þýskalandi.
Hún sagði í viðtali við Viðskiptablað Morgunblaðisins: “Hlutverk sendiráðsins er
fyrst og fremst að koma á sambandi milli fyrirtækja, opna mönnum dyr og benda á
ný tækifæri. Mitt hlutverk er að ráðleggja íslensku fyrirtækjunum, aðstoða þau og
styðja við bakið á þeim.”
Hún sagði ennfremur að mörg íslensk fyrirtæki hafi lengi átt í viðskiptum við þýsk
fyrirtæki, sem hafa gengið snurðulaust fyrir sig. Engu að síður geti lítilsháttar
viðskiptahindranir verið fyrir hendi. “Viðskiptavenjur eða viðskiptahugarfar eru
öðruvísi þar og stundum getur komið fyrir að menn “tali framhjá hvor öðrum” án
þess að taka eftir því”.

·
·
·
·

Hvað er það varðandi eftirfarandi atriði í fari Íslendinga sem getur valdið
vandræðum í samskiptum Íslendinga og Þjóðverja?
tungumálið.
stéttaskipting og formlegheit.
ákvarðanataka.
vörukynning.
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7. 10%

Fjallaðu stuttlega um Holland (landið sjálft, efnahaginn, fyrirtækjaumhverfið).

8. 10%

Íslenskt fyrirtæki sem er að hefja lyfjaframleiðslu í Tallinn í Eistlandi hafði samband
við þig og bað þig um að undirbúa skýrslu um viðskiptaumhverfið í Eistlandi.
Margir telja að Eystrasaltslöndin séu öll eins, en þú veist betur.
Segðu frá:
·
·
·
·
·

III

áhrifum Rússa/Rússlands á þjóðfélagið.
hvernig gengið hefur að koma á frjálsu markaðskerfi.
hvernig samskiptavenjur (tungumál, formlegheit o.s.frv.) eru.
hve miklu máli tengsl í viðskiptum skipta.
hvernig ”stjórinn” og fundir eru.

Ritgerð (20%).

Veldu um efni A eða B.
A)
Kína er á fleygiferð inn í bílaframleiðslu og á bílasýningunni í Leipzig voru kynntir tveir
nýir, kínverskir bílar sem verða seldir í Evrópu. Annar þeirra heitir Zhonghua og hinn
Chery.
Næsta haust opnast möguleiki til þess að kaupa í fyrsta sinn kínverska bíla í Þýskalandi í
gegnum innflytjanda í Gíbraltar, sem er ræðismaður Íslands þar.
Búast má við að kínverskir bílar verði á afar samkeppnisfæru verði við bíla frá löndum
eins og Suður–Kóreu og Japan og þú hefur áhuga á að flytja inn Zhonghua. Í því
augamiði hefurðu þegar haft samband við framleiðandann. Nú hefur þér einnig gefist
tækifæri á að taka þátt í opinberri heimsókn forseta Íslands til Kína, en með honum fer
fjölmenn viðskiptanefnd frá Íslandi.
Segðu frá því:
a) hvernig fyrirtæki þitt komst fyrst í kynni við umrætt fyrirtæki, í hverju samskiptin fram
að þessu hafa verið fólgin og hvers vegna þið hafið haft þennan hátt á,
b) hverju þú getur átt von á hvað snertir samskipti (verbal, paraverbal og nonverbal) í
heimsókninni í fyrirtækið,
c) hvað þú þarft helst að passa upp á þegar þú ferð á fund kínverska fyrirtækisins.
B)
SIF France SA í Boulognesurmer á Bretagneskaganum í Frakklandi sem selur fisk þar,
hefur auglýst eftir ungum Íslendingi til starfa á skrifstofu sinni.
Beðið er um að umsækjendur skýri frá þekkingu sinni á frönsku þjóð og viðskiptalífi.
Þú hefur mikinn áhuga á þessu starfi og skrifar þeim því.
Fjallaðu um:
· mismun á menningu hinna ýmsu svæða í Frakklandi.
· áhrif stjórnarfarsins á viðskipti.
· leiðir til að komast í samband við nýja aðila á markaðnum.
· stjórnendur fyrirtækja og framkoma við þá.
· samskiptahefðir (tjáning: munnleg og annars konar).
· samskipti viðskiptaaðila utan vinnutíma.
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·

samningaferlið í frönskum fyrirtækjum.

Alþjóðahagfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild
1.

Hvaða þýðingu hefur það fyrir Ísland að vera aðili að EES–samningnum?

2.

Hverjar eru kenningar Adams Smith um frjáls viðskipti? Standast kenningar hans í
nútímasamfélaginu?

3.

Fjallið um helstu kosti og galla fastgengis og fljótandi gengis.

4.

Hverjir eru helstu styrkleikar Íslands í alþjóðlegu umhverfi?

5.

Ísland varð aðili að Sameinuðu þjóðunum árið 1946. Hverjar eru helstu ástæður þess
að Ísland gerðist aðildarríki? Hvert er hlutverk Íslands í Sameinuðu þjóðunum?

6.

Hvaða þýðingu hefur WTO fyrir þjóð með lítið hagkerfi eins og Ísland.

Lengri spurningar. Svarið 3 af 4 eftirfarandi spurningum.
1.

Hvert er hlutverk Alþjóðabankans? Fjallið um helstu markmið bankans og þátttöku
Íslands í Alþjóðabankanum.

2.

Fjallið um hlutverk og stöðu Íslands innan NATO.

3.

Fjallið um þær breytingar sem orðið hafa á viðskiptaumhverfi íslenskra fyrirtækja
undanfarin ár.

4.

Hvert er hlutverk EMU (Efnahags og myntbandalag Evrópu) og hvaða skilyrðum
þurfa þjóðir að uppfylla til að fá aðild að EMU?

Danska, 5. bekkur, máladeild
II.

Dansk 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

4.

I industrisamfundet blev der lagt størst vægt på teknologisk udvikling og
masseproduktion
Den kolde krig opstod på grund af øst og vestblokkens vidt forskellige politiske
holdninger
Ungdomsoprøret opstod da franske studenter protesterede mod store
prisstigninger på fødevarer
Ungdomsoprøret medførte både store kulturelle og samfundsmæssige
holdningsændringer

5.

68generationens ideologi var en reaktion mod socialismen og pornoindustrien

6.

Hippiekulturen medførte bl.a. store ændringer i livsstil og tøjmode

1.
2.
3.

F

Ved
ikke
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7.

Ungdomsoprøret medførte både store kulturelle og samfundsmæssige store
besparelser der fandt sted i samfundet

8.

Kartoffelkuren var en konsekvens af den internationale oliekrise der opstod i
90erne

9.

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

10. Medie og informationsbølgen har befriet folk fra at tage stilling til tingene bl.a.
11.
12.

samfundsmæssige sager
Skolen og medierne havde større indflydelse på folks liv før i tiden end de har i
dag
Kritisk tankegang og det at kunne sortere fra, er en nødvendig del af folks liv i
det moderne informationssamfund

13. De holdninger og former der eksisterer i litteraturen, genspejler gerne den
ideologiske udvikling der finder sted i samfundet

14. 50ernes litteratur beskriver gerne menneskets tomhedsfølelse, splittelse og
forvirring i det moderne bysamfund

15. 60ernes modernistiske værker bestod hovedsagelig af underholdningslitteratur
16. Indenfor modernismen fandtes der bl.a. sociologiske, psykologiske og
dokumentariske genrer

17. I modernistiske værker lægges der størst vægt på sproget, symbolikken og det
irrationale

18. Nyrealismen gik ud på at beskrive virkeligheden ud fra en kritisk synsvinkel
19. Psykologisk realisme beskriver gerne menneskets følelsesmæssige tilstand i det
moderne samfund

20. Arbejderlitteraturen indholdt ingen form for politisk ideologi
21. Arbejderlitteraturen var en realistisk genre, som gerne gik ud på at beskrive
arbejderklassens elendige vilkår

22. Kvindelitteraturen blev en af de mest populære genrer efter 1960
23. Mande og kvindelitteraturen handler gerne om ændrede kønsroller i familien og
på arbejdsmarkedet

24. Kvindebøgerne foregår hovedsagelig i arbejdermiljøet
25. Systemdigtningen lægger større vægt på indholdet end selve sproget
26. Systemdigtningen og skriftlitteraturen var en eksperimenterende litteraturform
27. Bekendelseslitteraturen var en modernistisk retning der aldrig rigtig slog
igennem

28. I miljødigtningen kritiserer man gerne al form for overgreb mod naturen
29. Miljødigtningen indeholdt gerne skeptiske holdninger over for demokratiet
30. 80´ernes unge digtere skrev både om kærligheden og verdens undergang

III.

Noveller (10%).
Kryds af ved de rigtige påstande
Bemærk! Der kan være 1–3 rigtige hver gang og der er fradrag for forkert kryds.
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Mandagsmorderen
1.

Christina Löhne
c
c
c
c
c

havde en bror der ejede et hotel
var en meget selvstændig kvinde
var gift og havde en lille datter
havde en veninde der hed Anita
var i gang med en kontoruddannelse

2.

Anita Held
c var en meget overbevisende person
c var en rigtig god menneskekender
c var på vej til Innspruck for at stå på ski
c turde ikke være alene i togkupéen
c troede at den høje, magre mand var en morder

3.

Den høje, magre mand i støvfrakken
c var Christinas onkel fra Sportshotellet
c prøvede at afsløre manddagsmorderen
c var selve manddagsmorderen
c var en kriminalassistent
c forsøgte at redde Christina

4.

Den unge kvinde blev myrdet
c af sin mands sindsyge elskerinde
c når hun prøvede at skjule sig for morderen
c på sin vej hjem med toget fra arbejde
c fordi hun stolede blindt på en fremmed person
c med en kniv som morderen efterlod på gerningsstedet

5.

Mandagsmorderen
c var en ganske almindelig hjemmegående husmor
c var manden i toget som Christina var så bange for
c valgte gerne godttroende kvinder som sine ofre
c var togkonduktøren som tjekkede biletterne
c virkede som en meget sympatisk og solid person

Tårer
1.

Moren
c ofrede sig totalt for sin søn
c var ikke den livlige og glade type
c ville have sin søn for sig selv
c syntes ikke om sin søns kæreste
c elskede sin mand meget højt

2.

Sønnen
c havde fået en kærlig og fri opdragelse
c var blevet opdraget til at være selvstændig
c havde lært at leve med sin mors mange luner
c havde mange gode minder fra sin barndom
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c var kvarterets bedste fodboldspiller

3.

Sønnen
c var en meget viljestærk og solid ung mand
c kæmpede for sin lykke men tabte i kampen mod moren
c kunne aldrig tage sig sammen til at flytte hjemmefra
c flyttede hjemmefra da han blev gift med en polsk kvinde
c var glad for at hans kone syntes så godt om hans mor

4.

Sønnens problem er
c at han ikke kan holde ud at se sin mor græde
c at hans far manipulerer ham med sit svingende humør
c at han er meget depressiv fordi han drikker for meget
c at hans kæreste ikke vil flytte sammen med ham før de er gift
c at han altid har bukket under over for morens tårer

5.

Novellen slutter med at
c sønnen bliver gift med sin kæreste og de flytter sammen
c sønnen ser sin fremtid som trist og kedelig
c sønnen bliver skilt fra sin kone som flytter væk med deres børn
c sønnen og moren bor lykkelige sammen efter hans skilsmisse
c Ruth endelig accepterer at hans mor flytter ind til dem

Angst
1.

Niels forklarede sine gode skolekarakterer med at
c han simpelthen var født geni
c det regnede så meget om sommeren
c han havde så kedelige forældre
c han ville få en Rhodostur som belønning
c eksamenerne var i den lettere kant

2.

Hvad passer der til Niels´ beskrivelse af hans forældre?
c De er verdens sjoveste og bedste
c De har utrolig god humor
c De kan være drønirrriterende
c De er verdensmestre i overtaletaktik
c De er egoistiske og ikke til at stole på

3.

Kong Gulerod
c var det Niels kaldte sin far i visse tilfælde
c var kælenavnet på Nielses lillebror
c var en figur i Nielses yndlings tegneserie
c er en der vil lokke og friste andre med noget godt
c var højt elsket af alle sine børn

4.

Niels ville ikke med sin familie til Rhodos fordi
c han ikke kunne lide for megen varme
c han kunne ikke holde ud at være med sin familie
c hans halvsyge bedsteforældre også skulle med
c hans venner sagde at det var et dødsygt sted
c han hellere ville være sammen med sine venner
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5.

Det der forandrede Niels´liv mens han var alene hjemme
c har noget med novellens titel at gøre
c var at hans bedstefar flyttede til ham
c var det sjove samvær med vennerne
c var at hans “alene hjemme liv” var en succes
c var en avisartikel der fik hans fantasi i gang

Mord for mænd
1.

Bodil
c var Lenes tidligere arbejdskollega og gode veninde
c var dødforelsket i en af sine mandlige kollegaer
c overtog Lenes stilling i ministeriet da hun gik på barsel
c ville hellere have svigtet sin kæreste Peter end Lene
c var interesseret i at overtage Peters stilling i ministeriet

2.

Lena
c kunne aldrig finde på at gøre nogen fortræd
c lærte sin mand at kende i sit arbejde
c var en fremragende mor og husmor
c og Bodil var barndomsveninder
c var bange for at Bodil ville svigte hende

3.

Irene
c var en meget smuk og elegant kvinde og Peters kollega
c og Lena interesserede sig begge to for dansk litteratur
c var dybt forelsket i sin chef og meget jaloux på hans kone
c og Bodil var begge to ansat i en offentlig institution
c havde planer om at dræbe sin chefs smukke kone

4.

Arbejdskollegaerne i ministeriet mødtes
c for at fejre Peters udnævnelse til departementchef
c for at fejre Lene og Peters 10 års bryllupsdag
c i anledning af Bodils 10 års ansættelsesjubilæum
c for at skabe et bedre sammenhold blandt de ansatte
c til en åbningsceremoni af ministeriets nye festlokaler

5.

Morderen
c fik hjælp af sin veninde med at begå mordet
c nåede at flygte fra gerningsstedet
c havde skaffet sig et sikkert alibi
c var Peters smukke kollega fra ministeriet
c var kontorchefens ordinære og generte kone

Skriv på dansk om følgende emner på det linierede ark.

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.
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V. Temaer (30%).
Vælg to af fire følgende opgaver og gør godt rede for emnet.
1.

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.

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.

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

4.

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

VI. Film: En kort – en lang og Midsommer (10%).
Vælg en af de to film og gør rede for den ud fra følgende punkter.
o
o
o
o
o
o

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

Ude af sit gode skind
1.

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

2.

Hovedpersonens opførsel gik ud på
c at fange og beholde pigens opmærksomhed
c at chokere de andre gæster ved bordet
c at vise hvor megen gentleman han var
c at gøre pigen opmærksom på sit flotte udseende
c at gøre indtryk på sin borddame

3.

Hovedpersonen kom til at vælte et glas vand over bordet. Det gjorde han
c helt uvilkårligt og panikerede
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c
c
c
c

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 ekskæreste pludselig overfaldt ham

Ungdom og galskab
1.

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

2.

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

3.

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

I huset
1.

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

2.

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

3.

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

Skriv på dansk om følgende emner
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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
Prófið er alls 20 liðir sem allir vega jafnt.
1.

Svonefnt tregðukerfi kallast viðmiðunarkerfi þar sem 1. lögmál Newtons gildir.
Útskýrið í nokkrum orðum í hverju 1. lögmál Newtons felst og nefnið gjarnan dæmi
úr daglega lífinu til skýringar. Eru til einhver viðmiðunarkerfi sem ekki eru
tregðukerfi?

2.

Athugið kerfið á myndinni. Gormur með kraftstuðul 6
N/m er festur í 5 kg lóðið. Finnið hve mikið teygist á
gorminum eftir að kerfinu hefur verið sleppt.

k=6 N/m
µ=0,2

8 kg

5 kg

30°

3.

Vatn flæðir lóðrétt niður úr eldhúskrana með
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hraðanum 20,0 cm/s. Útskýrið í stuttu máli hvers vegna bunan mjókkar þegar vatnið
fellur niður. Reiknið síðan þvermál bununnar 15 cm fyrir neðan stútinn, ef það er 1,0
cm við stútinn.
4.

Athugið rásina á myndinni. Öll
viðnámin eru 10W.

A

a) Finnið heildarviðnám rásarinnar.
b) Hver er straumurinn í B ef IA = 2A?
Rökstyðjið.
5.

B
Í hinni svonefndu róteindakeðju fer fram
samruni vetnis í helín í Sólarmiðju, við um 15 milljón gráðu hitastig. Í fyrsta skrefi
róteindakeðjunnar þarf að þvinga róteind til að nálgast aðra róteind þannig að
fjarlægðin milli þeirra verði ekki nema 10–15 m.

a) Útskýrið nú hvers vegna þessi fjarlægð er nauðsynleg og reiknið fráhrindikraftinn
milli róteindanna í umræddri fjarlægð.
b) Reiknið stöðuorku annarrar róteindarinnar í rafsviði hinnar og áætlið þann hita
sem þarf til vetnissamruna að því gefnu að meðalhreyfiorka agna við hitastigið T
sé 3kT/2. Hvers vegna er líklegt að þetta hitastig sé ofmat?
6.

Gervitungl hreyfist á hringlaga braut um reikistjörnuna Kíton í 3800 km fjarlægð frá
miðju hennar. Reikistjarnan hefur massann 2,4 ´ 1023 kg.
a) Finnið umferðartíma gervitunglsins og hæð brautarinnar yfir yfirborði ef
eðlismassi Kítons er 4800 kg/m3.
b) Reiknið brautarhraða gervitunglsins og þá orku sem þyrfti til að koma því á aðra
braut sem væri 200 km fjær Kíton.

7.

Billjardkúla hreyfist með 3 m/s hraða beint í austur þegar hún rekst á kyrrstæða kúlu
með sama massa. Eftir áreksturinn fer önnur kúlan í stefnu 30° norðan við austur.
Reiknið hraða beggja kúlnanna eftir áreksturinn ef hann var alfjaðrandi.

8.

Venjulegur PASCOvagn (m = 500,0 g) sveiflast fram og aftur án teljandi núnings
þegar hann er festur í láréttan gorm með kraftstuðul 42 N/m.
a) Reiknið sveiflutíma vagnsins og hámarkshraða hans ef hámarksútslagið er 8,0
cm.
Sveiflutími:________
Hámarkshraði:_______
b) Setjið fram jöfnu sem lýsir hreyfingu vagnsins, að því gefnu að klukkan t = 0 sé
gormurinn í hámarksteygingu. Finnið hámarkshröðunina út frá jöfnunni og
reiknið hraða vagnsins þegar útslag gormsins er 2,5 cm.
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9.

Hverfitregðu disks eða sívalnings má reikna með jöfnunni
I = 12 M R 2 .

R = 10 cm

Nú er 300,0 g lóð hengt í band sem vafið er utan um
gegnheilan (massífan) disk með 10,0 cm radíus. Þegar lóðinu
er sleppt sígur það um 2,0 m á 5,0 s.
Reiknið massa disksins.

300 g

10.

Kranabóma er 8,0 m löng og vegur 1600 kg. Hún er lárétt en haldið uppi með vír
sem festur er í bómuna miðja og er hornið milli vírsins og bómunnar 30°. Reiknið
togkraftinn í vírnum.

30°

11.

Tveir samsíða vírar flytja hvor um sig 25A straum, en á milli þeirra eru 8,5 cm.
Reiknið stærð og stefnu kraftsins sem verkar milli víranna.

12.

Útskýrið í nokkrum orðum spanlögmál Faradays. Reiknið síðan spanspennuna sem
myndast í hringlaga 500 vafninga spólu með radíus 3,0 cm ef hún er lárétt í lóðréttu
segulsviði sem stefnir upp og minnkar um 0,25 T/s. Notið lögmál Lenz til að ákvarða
stefnu spanstraumsins.

13.

Járnbrautarlest A er á hraðanum 0,7c í austurátt. Hún mætir nú annarri lest (B) sem
fer á 0,95c í vesturátt. Reiknið hraða B séð frá A.

14.

Róteind nokkur hefur heildarorkuna 25 GeV. Finnið hraða hennar. Massi róteindar
er 937 MeV/c2.

15.

Kjarninn 147Pm er b  geislavirk samsæta prómeþíns með helmingunartímann 2,62
ár. Ákvarðið hvaða kjarni myndast og hversu mikið er eftir af 1,00 g þessa efnis
þegar 12 ár hafa liðið. Sætistala Pm er 61, en Nd hefur sætistöluna 60 og Sm hefur
sætistöluna 62.
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16.

Reiknið bindiorku 1,00 kg af venjulegu járni (56Fe). Frumeindarmassi 56Fe er
55.9349421 u. Ef árleg raforkuframleiðsla Íslendinga er 1300 MW, hvað myndi
bindiorka þessi duga okkur lengi ef hún kæmi í stað allra virkjana Landsvirkjunar.

Efnafræði, 6. bekkur, stærðfræðideild
1. (15%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli:
a. Yfirmettuð lausn (supersaturated solution).
b. Lögmál Hess (Hess’s law).
c. Lewis sýra (Lewis acid).
d. Helmingunartími (halflife) og í hverju felst munurinn á milli helmingunartíma
1. stigs hvarfs (firstorder reaction) og 2. stigs hvarfs (secondorder reaction).
e. Efnahvati (catalyst) og hver eru áhrif efnahvata á efnajafnvægi.
2. (30%) Krossaspurningar aðeins eitt svar rétt:
a) Atóm hefur hleðsluna 1. Atómið hefur 18 rafeindir og 20 nifteindir. Tákn (term
symbol) atómsins er?
19 c 9F .
c

38
18

F- .

c

37
17
38
17
39
19

Cl - .
Cl - .
K-.

c
c

b) Hvert eftirfarandi frumefna hefur stærstan atómradíus (atomic radius)?
c P.
c S.
c Cl.
c Na.
c Mg.
c) Hver eftirfarandi sameinda er meðseglandi (paramagnetic) í grunnástandi (ground state)?
c Li2.
c C2.
c N2.
c O2.
c F2.
d) Hver er fjöldi sigmatengja (stengja) og pítengja (ptengja) í eftirfarandi efni?

c
c
c
c

(formúla efnisins er C6H8).
2stengi og 3ptengi
10stengi og 3ptengi
10stengi og 6ptengi
13stengi og 3ptengi
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c 19stengi og 3ptengi

e) Hvert er frostmark lausnar sem inniheldur 400 g af ethylene glycoli (CH2(OH)CH2(OH)
MW:62,01g) og 2700 g af vatni (fyrir vatn er Kf=1,86°C)?
c 2,76°C.
c 4,44°C.
c 5,02°C.
c 7,04°C.
c 12,00°C.
f) Hvert eftirfarandi efna getur myndað vetnistengi milli sér líkra sameinda?
c H2S.
c BeH2.
c C6H6.
c CH3OH.
c KF.
g) Súkrósi (sucrose) C12H22O11 myndar kristal sem er?
c Jónakristall (Ionic crystal).
c Málmkristall (Metallic crystal).
c Myndlaus (Amorphous).
c Samgildistengis kristall (Covalent crystal).
c Sameindakristall (Molecular crystal).
h) Þegar skammtatalan l er 3 þá getur skammtatalan ml tekið gildin?
c ½ og ½.
c 0,1,2 og 3.
c 1,2 og 3.
c 1,0 og 1.
c 3,2,1,0,1,2 og 3.
i) Rafeindaskipan vanadíums (V) í grunnástandi (ground state) er?
c [Ar]3s23p3.
c [Ar] 4s23d3.
c [Ar] 4s24d3.
c [Ar] 4d5.
c [Ar] 4s24p3.
j) Hver er svigrúmablöndun kolefnisatómsins í karbontetraklóríði (CCl4)?
c sp.
c sp2.
c sp3.
c sd3.
c sp3d2.
k) Hvað myndast mörg grömm af CO2 þegar 2,0 grömm af frúktósa (C6H12O6, MW:
180,16g) brenna í súrefni?
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2
c 0,49g.
c 1,87g.
c 2,00g.
c 2,93g.
c 12,0g.
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l) Myndin hér að neðan lýsir efnajafnvæginu A + B D M + N. Notið myndina til að svara
næstu spurningu?

Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng?
c Virkjunarorkan er x + y þegar hvarfið gengur til hægri.
c Virkjunarorkan er x þegar hvarfið gengur til vinstri.
c Enthalpy (DH) er mínus y þegar hvarfið gengur til vinstri.
c Enthalpy (DH) er plús y þegar hvarfið gengur til hægri.
c Enthalpy (DH) er plús (z + y) þegar hvarfið gengur til hægri.
m) Hvert er pH 0,037 M HNO3 lausnar?
c 0,57.
c 0,92.
c 1,24.
c 1,43.
c 4,32.
n) Fjöldi kúlna (spheres) sem rúmast í scc einingasellu (simple cubic cell) er: (Gerið ráð
fyrir að kúlurnar séu jafnstórar og þær geta aðeins verið staðsettar í lattice punktum).
c 1.
c 2.
c 5.
c 6.
c 12.
o) Gefið er jafnvægið N2(g) + 2O2(g) D 2NO2(g) + varmi. Í hvaða tilfelli gengur hvarfið til
vinstri?
c Ef styrkur N2(g) er aukinn.
c Ef þrýstingur er aukinn.
c Ef hitastig er lækkað.
c Ef styrkur NO2 er aukinn.
c Ef efnahvata er bætt við.
p) Hver er oxunartala áls í AlCl -4 ?
c 1.
c 2.
c 3.
c 4.
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c 5.

q) Hringalkanar (cycloalkane) hafa almennu formúluna:
c CnHn.
c CnHn+2.
c CnH2n+2.
c CnH2n.
c CnH2n2.
r) Hvað þarf marga ml af 0,25 M NaOH lausn til að hlutleysa 220 ml af 0,10 M H2CO3
lausn?
c 44 ml.
c 88 ml.
c 176 ml.
c 220 ml.
c 550 ml.
s) Hvaða fullyrðing er röng?
c Vatn hefur óvenju hátt suðumark ef tekið er mið af stærð vatnssameindar.
c Vatnsameindir eru óskautaðar.
c Eðlismassi vatns er 1,00 g/cm3 við 4°C.
c Sá eiginleiki vatns að á föstu formi fljóti það í sjálfu sér (þ. e. vatni) á
vökvaformi er mjög óvenjulegur meðal efna.
c Eitt mól af vatni vegur u.þ.b. 18 grömm.
t) Hver er leysni PbF2 (MW:245,2g) í g/L (ksp fyrir PbF2 er 4,1∙108)?
c 3,45∙103 g/L.
c 3,51∙102 g/L.
c 5,33∙101 g/L.
c 6,71∙101 g/L.
c 8,46∙101 g/L.
3. (6%) Koffín (C8H10N4O2) er veikur basi (kb= 4,1∙104). Hvert er pH 0,40 M koffínlausnar?
4. (9%) 1 mól af H2 og 1 mól af I2 er komið fyrir í 30 l íláti við 470°C. Jafnvægisfastinn fyrir
hvarfið H2(g) + I2(g) D 2HI(g) við 470°C er 50.
a) Hvað eru mörg mól af I2 við jafnvægi?
b) Hver er heildarþrýstingurinn inni í ílátinu?
c) Hver er hlutþrýstingur I2 og HI við jafnvægi?
5. (5%) Hraðafasti (rate constant) fyrir 1. stigs hvarf er 4,05×102 s1 við 25°C. Hver er
hraðafastinn fyrir hvarfið við 77°C ef virkjunarorka (activation energy) hvarfsins er
48,7 kJ/mol?
6. (5%) Mögulegur hvarfgangur fyrir hvarfið H2(g) + 2NO à N2 + 2H2O er:
2NO D N2O2.
k

2
N2O2 + H2 ¾¾®
N2O + H2O (hægt (slow)).
k

3
N2O + H2 ¾¾®
N2 + H2O.
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Ef skref tvö er hraðaákvarðandi, hvert er hraðalögmálið (rate law) fyrir hvarfið táknað með
styrk hvarfefna? (Hint: jafnvægisfasti fyrir hvarf eitt er K 1 =

[N 2 O2 ] ).
[NO ]2

7. (4%) Teiknið fjórar resonance myndir fyrir N2O4 og sýnið formlegar hleðslur (formal
charge) atómanna (Byrjið á að finna fjölda gildisrafeinda). Grunnbyggingin er:

O

O
N

N

O

O

8. (4%) Hver er bygging (nafn og ABxEy) ICl +2 og hver er svigrúmablöndun I? Teiknið mynd
sem sýnir bygginguna (VSEPR).
9. a)(9%) Fyllið út töfluna (Í dálknum þar sem mynd af efni á að koma fram skal efnið
innihalda fjögur kolefnisatóm).
Flokkur

Almenn formúla

Mynd af efni sem inniheldur 4
kolefnisatóm

ROH

CH3CH2CH2CH2OH

Nafn

Aldhýð
Alkóhól
Amín
Eter
Karboxýlsýra
Ketón

b)(3%) Hvaða efni myndast ef karboxýlsýran úr alið er látin hvarfast við metanól? (Vatn er
annað efnið. Teiknið Lewis mynd af efninu, gefið því nafn og til hvaða hóps efna
tilheyrir efnið)?
10. (2%) Hvað heita þessi efni?

11. (2%) Sýnið byggingarformúlur þessara efna:
pdinitrobensen

trans2hexen

12. (6%) Fjallið um málma (Einkenni, hvernig jónir mynda málma, efnatengi, teiknið mynd
sem lýsir málmkristal, o.s.frv).
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Enska, 6. bekkur, alþjóða, viðskipta, hagfræði tölvu og
upplýsingatæknideild

A (45%) Vocabulary, grammar, usage.
Aspects of Britain and the USA.
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.
1
2
3
4
5
6

It was Henry’s creation of the Royal Navy that enabled England to defy the Pope.
India, “the jewel in the Crown” of Victoria’s Empire, was subjected to an often harsh
military rule.
Many states have prevented blacks from voting by such means as poll taxes and literacy
tests.
The USA is a federal republic of 48 conterminous states, plus Hawaii and Alaska.
There is no statutory age at which students change from primary to secondary school.
The House of Commons is a popular assembly elected by almost universal adult
suffrage.

Tick the box with the correct alternative for the underlined words or phrases.
7

The large succulent fish annually make their way upstream to spawn and then return to
the sea.
c delicious
c inferior
c slimy
c strong
c suffering

8

The first English settlers in America came to work for private companies, which had
been granted trading charters by the English Crown.
c banned from trading outside America
c banned from trading outside England
c given a document to be allowed to do business
c given boats to do their business more efficiently
c given grants to establish themselves

9

Many people consider the monarchy to be a somewhat anachronistic institution.
c ceremonial
c debatable
c oldfashioned
c privileged
c undemocratic

10

The VicePresident may only vote in the Senate in the case of a tie.
c if a majority of the Senators are present
c if all the Senators agree that he can vote
c if both sides have the same number of votes
c if he puts his vote in the right box
c if the President himself is unavailable

11

Virginia also seceded on the constitutional grounds that every state in the union enjoyed
sovereign rights.
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c
c
c
c
c

broke away
fought back
strongly objected
was denied
was successful

Circle the word that best fits the meaning of the sentence.
1215
Elizabeth I (15581603) was an insignificant / oatish / outstanding ruler. She reckoned /
recognized / restored national unity by opposing extremist doctrines / morals / problems and
supporting a moderate / modifying / motherly form of Protestantism similar to that of her
father’s.

New Proficiency Reading.
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.
16

Bell used to astonish patients in front of his students by deducing their professions from
the state of their clothes.

17

I absorbed from birth, as now I know, the whole earth through my mother’s jaunty spirit.

18

I admire Rembrandt’s ability to transform pigment from brush to canvas into living
flesh, nuance, movement and a miraculous presence.

19

It appears that maximal exercise, where you run or cycle as fast as you can, thwarts fat
burning.

20

I read on Sunday that a gene for risktaking has been found, as well as for promiscuity,
criminality and so on.

Tick the box with the correct alternative for the underlined words or phrases.
21

The girl in the story is suggestible.
c
c
c
c
c

22

I felt naked, vulnerable, crushed by the State’s omniscient apparatus.
c
c
c
c
c

23

a very cunning person
always making suggestions
difficult to understand
easily influenced by other people
similar to someone you know
all powerful
including many things
knowing everything
present everywhere
technically superior

British businesses have almost eight hundred million items of unsolicited mail every
year.
c
c
c
c

illegal
pornographic
unasked for
unusual
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c wrongly addressed

24

In some people, the mobile phone engenders oblivion to the outside world as they pour
forth banalities and intimacies to all around.
c
c
c
c
c

25

Once environment is factored in, the whole debate becomes risible – even if you could
identify a gene for risktaking, it could make for a great snooker player, or alternatively
a great joy rider.
c
c
c
c
c

26

criticism
disrespect
dissatisfaction
nervousness
unawareness

dangerous
pointless
reliable
ridiculous
serious

People’s fears have been fanned by the special pleading of those opposed to GM crops,
often for such unrelated ideological reasons as leftwing hostility to multinational agri
business.
c
c
c
c
c

criticised
decreased
increased
influenced
tolerated

Fill in the blanks with the most appropriate word from the list. No changes
required.
2730

appraisal

effect

emitted

frenzied

heralded

publish

risen

rural

sabotage

stirs

The emergence of this new technology has _______________________ the most profound
revolution in agriculture for decades. Like all change, it _________________________ fears of
the unknown. The best way to approach this is with a cool _________________________ of
what is, and is not, known. Sadly, in the _________________________ polemics that have far
passed for debate, facts have lost out to emotion.
Replace the blanks by a word derived from the word in brackets (do not add
other words or use the ending ing).
31

At last we got an ___________________________ (affirmation) answer from them.

32

The meeting was ___________________________ (disruption) by a group of protesters.

33

Queen Victoria emphasized the ________________________ (sober) of public life.

34

Then there followed a period of _____________________________ (prosper).
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35

The houses were erected in _____________________________ (defy) of all building
regulations.

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.
bring about

bring back

bring off

give off

give in

lay down

lay off

look out

look over

look to

make off

made out

put across

put aside

set aside

set to

turn to

turn up

36

When the police arrived, the thieves escaped ____________________________ in the
opposite direction.

37

After quickly examining ________________________ what I wrote in my statement, I
now wish to change it.

38

The smell of apple blossom always makes me think about
_________________________ memories of the time I spent on an archaeological dig.

39

It is stated officially _________________________ in the regulations that no one under
the age of eighteen is to use the gym.

40

I argued against the new regulations but I had to admit defeat
__________________________ to the others in the end.
Circle the word or phrase that best fits the meaning of the sentence.

41

Finding a way to make a plane fly on less fuel has proved to be a(n) acid test / burning
question / knotty problem for manufacturers, but they think they have the solution now.

42

I’m afraid that science is really a blind alley / closed book / necessary evil to me. I
know nothing about it.

43

People claim that our genes exert a powerful attraction / control / influence on our
character.

44

Our sales campaign is aimed at eighteen to twentyfive year olds as they have such huge
spending force / power / time.

45

Peter felt quite confident at the start of the interview but when the manager corrected his
grammar it really took the air / breeze / wind out of his sails.

Read the following text carefully and tick the box with the best answer to the
questions below. No subtraction for wrong answers.

Ancient Origins
Preceding the use of astronomy and of mathematics for navigation and calendar reckoning
there must have been centuries during which men, filled with instinctive wonder and an awe
of nature, overcame the handicaps of lack of instruments and woefully inadequate
mathematics to distil from their observations the patterns, which are described by the
heavenly bodies.
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The early farmer learned to watch the face of the sky. He hunted, fished, sowed, reaped,
danced and performed religious ceremonies at the times the heavens dictated. Soon
particular constellations received the names of the activities their appearance sanctioned.
Sagittarius, the hunter, and Pisces, the fish, are still in the sky.
The heavens decided the time of events. But such imperious masters would tolerate no delay
in compliance with their orders. The farmer in many hotter countries, who made his living
by tilling the soil, which the river covered with rich silt during its annual overflow of the
fields, had to be well prepared for the flood. His home equipment, and cattle had to be
temporarily removed from the area, and arrangements made for sowing immediately
afterwards. Hence the coming of the flood had to be predicted. Not only in hotter countries,
but in all lands it was necessary to know beforehand the time for planting and the coming of
holidays and days of sacrifice.
Prediction was not possible, however, by merely keeping count of the passing days and
nights. For the calendar year of 365 days soon lost all relation to the seasons just because it
was short by a quarter of a day. Prediction of a holiday or a river flood even a few days in
advance required an accurate knowledge of the motions of the heavenly bodies and of
mathematics that was possessed only by the priests. These holy people, knowing the
importance of the calendar for the regulation of daily life and for provident preparation,
exploited this knowledge to retain dominance over the uninformed masses. In fact, it is
believed that many early priests knew the solar year, that is the year of the seasons, to be
365.25 days in length, but deliberately withheld this knowledge from the people. Knowing
also when the flood was due, the priests could pretend to bring it about with their rites,
while making the poor farmer pay for the performance.
Wonder about the heavens eventually led, via the respectable science of astronomy, to
mathematics. Meanwhile, religious mysticism, itself an expression of wonder about life,
death, wind, rain and the panorama of nature, became concerned with mathematics through
astrology. Of course, the importance of astrology in ancient religions must not be judged by
its current discredited position in most cultures. In almost all these religions, the heavenly
bodies, the sun especially, had personalities and cosmic influences over events on Earth.
The wills and plans of these bodies might be fathomed by studying their activities, their
regular comings and goings, the sudden visitations of meteors, and the occasional eclipses
of the sun and moon. It was as natural for the ancient priests to work out a formula for the
divination of the future based on the motions of the planets and star constellations as it is for
the modern scientist to study and master nature with his techniques.
46

What was the initial urge which prompted man to study the stars and planets?
c a desire to improve the woefully inadequate mathematics of the time
c the desire to unravel the wonders of nature
c the need for life to be regulated by an accurate calendar
c the need to develop methods of navigation
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Primitive farmers made a careful watch of the sky.
c for guidance in their religious rituals and ceremonies
c to receive comfort in times of hardship
c to receive the blessing of particular constellations
c to see when certain activities should be performed

48

Farmers in hotter countries needed to know when rivers would flood because.
c the results were always disastrous
c their prosperity was dependent on it
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c they needed help from neighbouring areas
c various rituals had to be prepared

49

What was the principal benefit to the priests of Egypt in possessing an accurate
calendar?
c It enabled them to maintain their power over the people
c They could pretend to cause the annual flood of rivers
c They knew when they had to perform religious rites
c They received payment from farmers

50

The writer states that in ancient times astrology was.
c discredited, in comparison with astronomy
c held in similar esteem to the standing of science today
c primarily used to divine the future
c scorned by astronomers and mathematicians

B (25%) Translation.
Translate into English on a separate sheet. Double spacing please!
Allur heimurinn vottaði páfanum virðingu sína þegar hann lést fyrr í þessum mánuði. Jafnt
frjálslyndir sem íhaldsmenn lofuðu hann fyrir stórkostlega leiðtogahæfileika og einstaka
mannlega reisn. Eftir því sem heilsu páfans hrakaði notaði hann tæknina í auknum mæli og
ávarpaði fylgjendur sína á Netinu. Það kemur því ekki á óvart að Vatíkanið hefur verið að leita
að dýrlingi tölvunnar og Internetsins.
Allir hafa auðvitað fylgst með brúðkaupi verðandi þjóðhöfðingja Bretlands og hans heittelskuðu
Camillu en margir lögfræðingar, sem eru sérfræðingar í stjórnarskránni, eru ósammála um
lögmæti þess.
Ísland bjargaði fyrrverandi heimsmeistara í skák úr japönsku fangelsi með því að veita honum
ríkisborgararétt. Hegðun Fishers hefur ekki verið honum til framdráttar og sumir draga jafnvel
geðheilbrigði hans í efa. Margir líta samt á hann sem listamann með einstaka náðargáfu.
Umhverfisverndasinnar spyrja hvort erfðabreytt matvæli geti orsakað nýja tegund af mengun á
meðan stuðningsmennirnir benda á hagkvæmnina og hversu mikið framleiðslan dragi úr notkun
á skordýraeitri í landbúnaði. Þeir síðarnefndu halda því einnig fram að andstæðingar þeirra hafi
breitt út áróður í þeim eina tilgangi að hræða og ljúga að almenningi en þeir mótmæla slíkum
staðhæfingum.

C (15%) Essay
Write a short essay (200250 words) on ONE of the following topics:
It’s all in the genes.
Love and marriage.
Modern values.
The ideal society.
The information age.

Enska, 6. bekkur, máladeild
I Bókmenntir, lesin enska
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Write in ink, please.

Hamlet 45% (22 points)
Read the following quotes carefully and answer the questions on the lines
provided.
Act 3, scene 1
HAMLET
To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heartache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come..
1. (2%) The famous question at the beginning of this soliliquoy is perhaps the single best
known line in literature. What does it mean, and why is it a characteristic question
for Hamlet?
2

(1%) Explain the meaning of the last lines.
Act 3, scene 1
HAMLET
Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a
breeder of sinners? I am myself indifferent honest;
but yet I could accuse me of such things that it
were better my mother had not borne me: I am very
proud, revengeful, ambitious, with more offences at
my beck than I have thoughts to put them in,
imagination to give them shape, or time to act them
in. What should such fellows as I do crawling
between earth and heaven? We are arrant knaves,
all; believe none of us. Go thy ways to a nunnery.

3

(2%) Explain how Hamlet tries to convince Ophelia that she should go to a ‘Nunnery’.
The single and peculiar life is bound,
With all the strength and armour of the mind,
To keep itself from noyance; but much more
That spirit upon whose weal depend and rest
The lives of many. The cease of majesty
Dies not alone; but, like a gulf, doth draw
What's near it with it: it is a massy wheel,
Fix'd on the summit of the highest mount,
To whose huge spokes ten thousand lesser things
Are mortised and adjoin'd; which, when it falls,
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Each small annexment, petty consequence,
Attends the boisterous ruin. Never alone
Did the king sigh, but with a general groan.
4

(2%) Why does Hamlet behave like this towards Ophelia? What are his feelings towards
her at this stage (support your answer witharguments.

5

(2%) Paraphrase what Rosencrantz means.

6

(1%) Explain the metaphor in the underlined lines.

7

(1%) Why is it significant that he should be of this opinion? (1)
Act 3, scene 4
Thou wretched, rash, intruding fool, farewell!
I took thee for thy better: take thy fortune;
Thou find'st to be too busy is some danger.

8

(3%) Who says this, about whom, and who is ‘his better’?

9

(1%) Explain what the last line means and how it relates to the character in question.
Act 5, scene 1
HAMLET
Let me see.
Takes the skull
Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow
of infinite jest, of most excellent fancy: he hath
borne me on his back a thousand times; and now, how
abhorred in my imagination it is! my gorge rims at
it. Here hung those lips that I have kissed I know
not how oft. Where be your gibes now? your
gambols? your songs? your flashes of merriment,
that were wont to set the table on a roar? Not one
now, to mock your own grinning? quite chapfallen?
Now get you to my lady's chamber, and tell her, let
her paint an inch thick, to this favour she must
come; make her laugh at that.

10 (1%) Who was Yorick?
11 (2%) Explain the underlined words, and explain how they relate to a central theme in the
play.
12 (4%) Humour in Hamlet: Which scene/ element do you find funniest and why?
Pride and Prejudice. (30%) (18 points).
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Read the following quotes carefully and answer the questions on the lines provided and
/ or fill in the blanks with the names of characters; places or otherwise.
“Which do you mean?” and turning round, he looked for a moment at _______, till catching
her eye, he withdrew his own and coldly said, “She is tolerable; but not handsome enough to
tempt me; and I am in no humour at present to give consequence to young ladies who are
slighted by other men. You had better return to your partner and enjoy her smiles, for you
are wasting your time with me.”
13 (5%) Who says this to whom and in what context?
``I cannot pretend to be sorry,'' said _____, after a short interruption, ``that he or that any
man should not be estimated beyond their deserts; but with him I believe it does not often
happen. The world is blinded by his fortune and consequence, or frightened by his high and
imposing manners, and sees him only as he chuses to be seen.''
``I should take him, even on my slight acquaintance, to be an illtempered man.''
_______only shook his head.
``I wonder,'' said he, at the next opportunity of speaking, ``whether he is likely to be in this
country much longer.''
``I do not at all know; but I heard nothing of his going away when I was at Netherfield. I
hope your plans in favour of the shire will not be affected by his being in the
neighbourhood.''
14 (4%) Whose conversation is this, whom are they talking about and why is it of importance
whether the person spoken of stays or not?
``I confess,'' said he, ``that I should not have been at all surprised by her Ladyship's asking
us on Sunday to drink tea and spend the evening at ___________________. I rather
expected, from my knowledge of her affability, that it would happen. But who could have
foreseen such an attention as this? Who could have imagined that we should receive an
invitation to dine there (an invitation moreover including the whole party) so immediately
after your arrival!''
``I am the less surprised at what has happened,'' replied Sir William, ``from that knowledge
of what the manners of the great really are, which my situation in life has allowed me to
acquire. About the Court, such instances of elegant breeding are not uncommon.''
15 (3%) Who speaks first and how is this comment typical for him?
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``I can easily believe it. You thought me then devoid of every proper feeling, I am sure you
did. The turn of your countenance I shall never forget, as you said that I could not have
addressed you in any possible way that would induce you to accept me.''
``Oh! do not repeat what I then said. These recollections will not do at all. I assure you that I
have long been most heartily ashamed of it.''
Darcy mentioned his letter. ``Did it,'' said he, ``did it soon make you think better of me? Did
you, on reading it, give any credit to its contents?''
She explained what its effect on her had been, and how gradually all her former prejudices
had been removed.
``I knew,'' said he, ``that what I wrote must give you pain, but it was necessary. I hope you
have destroyed the letter. There was one part especially, the opening of it, which I should
dread your having the power of reading again. I can remember some expressions which
might justly make you hate me.''
16 (6%) Explain the importance of the letter that Elizabeth and Darcy are discussing when
they are engaged; what are some of the prejudices she mentions. Which expressions
in the letter might have made Elizabeth hate Darcy? (6)
Twelve – 5% (8 points)
“What the F___?” says ______ and rolls, naked off the far side of the bed. He pulls a small,
shiny 38 special from his parka on the floor and stands up, pointing it at ______. (…) His
regular gun is in the other pocket. _______is covering herself with the sheet. __________
recognizes ________ gun. “Oh man” he says.
17 (8%) What is the significance of this particular gun, and what happens next?
New Proficiency Reading. (20%) (18 points)
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.
18

Bell used to astonish patients in front of his students by deducing their professions from
the state of their clothes.

19

I absorbed from birth, as now I know, the whole earth through my mother’s jaunty spirit.

20

I admire Rembrandt’s ability to transform pigment from brush to canvas into living
flesh, nuance, movement and a miraculous presence.
Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases.

21

The girl in the story is suggestible.
c a very cunning person
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c
c
c
c
22

always making suggestions
difficult to understand
easily influenced by other people
similar to someone you know

I felt naked, vulnerable, crushed by the State’s omniscient apparatus.
c all powerful
c highly advanced
c including many things
c knowing everything
c present everywhere
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.
bring about

bring back

bring off

give off

give in

look out

look over

look to

make off

made out

put across

put aside

turn to

turn up

23

When the police arrived, the thieves escaped __________ in the opposite direction.

24

After quickly examining _________ what I wrote in my statement and I now wish to
change it.

25

The smell of apple blossom always makes me think about ______ memories of the time
I spent on an archaeological dig.

2629
Fill in the blanks with the most appropriate word from the list. No changes
required.
adequacy
ensure

assist
integrity

certification
retain

confidence
satisfaction

define
taking

Do you think you’ve got what it takes to make a leader? It is becoming more and more
common for office workers to lead project teams at work. As leader of the team, it will be
your job to _________ that members of the team are happy and productive. By on a
leadership role you can a acquire greater job _______ and create a better working
partnership with your boss. Leadership qualities include enthusiasm, _____ humility and
________.
Circle the word or phrase that best fits the meaning of the sentence.
30

Finding a way to make a plane fly on less fuel has proved to be a(n) acid test / burning
question / knotty problem for manufacturers, but they think they have the solution
now.

31

I’m afraid that science is really a blind alley / closed book / necessary evil to me. I
know nothing about it.
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32

They may find a cure for the disease but the research is still in its childhood/ infancy.

33

Although the job you have been offered pays well, the hours are long so you’d better
look before you leap / look it up and down/ look to your laurels.

Word Formation
Replace the blanks by a word derived from the word in brackets (do not add
other words).
34

At last we got an ______________ (affirmation) answer from them.

35

The meeting was ______________ (disruption) by a group of protesters.

II ENSK MÁLNOTKUN
Oral Exam (30%)
Translate into English (35%)
Á níunda áratug síðustu aldar komu fram höfundar í Bandaríkjunum sem kenndir hafa verið
við Xkynslóðina. Einn þessara höfunda er Douglas Coupland en hann sló fyrst í gegn með
skáldsögu sem heitir einmitt Xkyslóðin (Generation X). Annar höfundur sem hefur ekki
síður vakið athygli varð alræmdur þegar hann gaf út bók sína American Psycho sem þótti
yfirgengilega óhugguleg í lýsingum sínum á morðum og ofbeldi. Ellis var jafnframt sakaður
um kvenhatur; en það verður að teljast ósanngjarnt þar sem eina persóna bókarinnar sem er
hægt að hafa einhverja samúð með er kona! Báðir þessir höfundar, þó gjörólíkir séu, lýsa í
verkum sínum heimi ungs fólks vestanhafs sem einkennist af rótleysi og stefnuleysi sem
leiðir til þess að grundvöllinn vantar oft í tilveru persóna þeirra og þær leiðast gjarnan á
vafasamar brautir. Líf sem snýst um fatamerki og stöðuga þjálfun magavöðva er samkvæmt
þessum höfundum einhvers konar hraðbraut til vítis (highway to hell).
Það sem gerir verk þeirra áhugaverð eru að þeir tilheyra sjálfir þessum heimi og maður
skynjar að sársaukinn og leitin sem þeir lýsa er líka þeirra sársauki og þeirra leit. Áhrifa
þessara höfunda hefur nokkuð gætt á Íslandi, en Hallgrímur Helgason hefur viðurkennt að
hugmynd hans um verðlagningu á konum í 10l Reykjavík hafi verið að nokkru innblásin af
Bateman í American Psycho.
Write an essay of about 300 words on one of the following topics (35%)
The Classic appeal of Hamlet, Hamlet today in Iceland
Columbine and Twelve
Darcy and Elizabet Bennet; Bridget Jones and Darcy; relationships then and now.

Enska, 6. bekkur, stærðfræðideild
A (55%)

Vocabulary, grammar, usage.

Faber Book of Science 120.
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.
1

He was insatiable for newness, both in art and science.

2

I found the artery to be withered, shrunken and desiccated.
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3

Of all the spectacular views we had, the most impressive (explain) to me was on the way
to the moon.

45

This is both maligning both the Polynesians and the inducement to intellectual discovery
provided by some hallucinogens.
inducement:
hallucinogen:

6

What counts is experiment – in this case observations from the far infrared spectra of
molecules.

Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases.
7

Painting was considered a trade fit for the sons of peasants and artisans.
c artists
c craftsmen
c lower aristocracy
c shop keepers
c the very poor

8

The horned owl is the largest nocturnal bird.
c migratory
c of the forest
c of the night
c on the brink of extinction
c predatory

9

That which he seeks to cover and hide he ought to expose solemnly like a priest at mass.
c deliberately
c fearfully
c instinctively
c suddenly
c very seriously

10

I was sure that it would be a hospitable host.
c curious
c dangerous
c difficult
c interesting
c welcoming

11

Can we really know the universe around us? Sometimes this question is posed by people
who hope the answer will be in the negative.
c analysed
c defined
c denied
c ignored
c put forward

12

So in this sense the universe is intractable astonishingly immune to any attempt at full
knowledge.
c endless
c hard to deal with
c limited
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c mostly known
c very open
13

The universe is built in such a way as to quantize nature.
c change constantly
c limit
c make bigger
c make chaotic
c make unforeseeable

14–15 Whether in some sense the universe is ultimately knowable depends not only on how
many natural laws there are that encompass widely divergent phenomena, but also on
whether we have the openness and the intellectual capacity to understand such laws.
encompass:
c analyse
c cover
c direct
c divert
c ignore
divergent phenomena:
c highly complex formulas
c very complex molecules
c very different things
c very similar molecules
c very similar things
1620 Fill in the blanks with the appropriate words from the box. There are more
words than needed. No changes needed.

acknowledged, adjustments, definite , definition’s, disasters , evolution,
optimum, shrink , shrinks, support

David Pimente, Professor of Ecology at Cornell University at Ithaca, New York,
released the results of a yearlong study into the _______ human population – the
number of people the planet can comfortably______ with a reasonable standard of
living for all. The study concludes the present population of 5.6 billion will have to
________ to 2 billion. Professor Pimental ___________ that drastic _________ to
cut the population to 2 billion will cause serious difficulties.

New Proficiency Reading
Paraphrase or explain the underlined words or phrases in English.
21

Bell used to astonish patients in front of his students by deducing their professions from
the state of their clothes.
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22

I absorbed from birth, as now I know, the whole earth through my mother’s jaunty spirit.

23

I admire Rembrandt’s ability to transform pigment from brush to canvas into living
flesh, nuance, movement and a miraculous presence.

Tick the box with the correct alternative to the underlined words or phrases.
24

The girl in the story is suggestible.
c
c
c
c
c

25

a very cunning person
always making suggestions
difficult to understand
easily influenced by other people
similar to someone you know

I felt naked, vulnerable, crushed by the State’s omniscient apparatus.
c
c
c
c
c

all powerful
highly advanced
including many things
knowing everything
present everywhere

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.
bring about

bring back

bring off

give off

give in

look out

look over

look to

make off

made out

put across

put aside

turn to

turn up

26 When the police arrived, the thieves escaped __________ in the opposite direction.
27 After quickly examining __________ what I wrote in my statement and I now wish to
change it.
28 The smell of apple blossom always makes me think about _______ memories of the time
I spent on an archaeological dig.
2932
Fill in the blanks with the most appropriate word from the list. No changes
required.
Do you think you’ve got what it takes to make a leader? It is becoming more and more

adequacy, assist , certification, confidence, define, ensure, integrity, retain,
satisfaction, taking
common
for office workers to lead project teams at work. As leader of the team, it will be your job to
________ that members of the team are happy and productive. By on a leadership role you
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can acquire greater job ___________ and create a better working partnership with your
boss. Leadership qualities include enthusiasm, ________, humility and ________.
Circle the word or phrase that best fits the meaning of the sentence.
33 Finding a way to make a plane fly on less fuel has proved to be a(n) acid test / burning
question / knotty problem for manufacturers, but they think they have the solution now.
34 I’m afraid that science is really a blind alley / closed book / necessary evil to me. I know
nothing about it.
35 They may find a cure for the disease but the research is still in its childhood/ infancy.
36 Although the job you have been offered pays well, the hours are long so you’d better
look before you leap / look it up and down/ look to your laurels.
Word Formation.
Replace the blanks by a word derived from the word in brackets (do not add other
words).
37

The Comet was the most __________ (spectacle) sight I have ever seen.

38

________________________ (elastic) is a key feature of many plastics.

39

At last we got an _________________ (affirmation) answer from them.

40

The meeting was _____________ (disruption) by a group of protesters.

Read the following text carefully and tick the box with the best answer to the
questions below. No subtraction for wrong answers.

Ancient Origins
Preceding the use of astronomy and of mathematics for navigation and calendar reckoning
there must have been centuries during which men, filled with instinctive wonder and an awe
of nature, overcame the handicaps of lack of instruments and woefully inadequate
mathematics to distil from their observations the patterns, which are described by the
heavenly bodies.
The early farmer learned to watch the face of the sky. He hunted, fished, sowed, reaped,
danced and performed religious ceremonies at the times the heavens dictated. Soon
particular constellations received the names of the activities their appearance sanctioned.
Sagittarius, the hunter, and Pisces, the fish, are still in the sky.
The heavens decided the time of events. But such imperious masters would tolerate no delay
in compliance with their orders. The farmer in many hotter countries, who made his living
by tilling the soil, which the river covered with rich silt during its annual overflow of the
fields, had to be well prepared for the flood. His home equipment, and cattle had to be
temporarily removed from the area, and arrangements made for sowing immediately
afterwards. Hence the coming of the flood had to be predicted. Not only in hotter countries,
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but in all lands it was necessary to know beforehand the time for planting and the coming of
holidays and days of sacrifice.
Prediction was not possible, however, by merely keeping count of the passing days and
nights. For the calendar year of 365 days soon lost all relation to the seasons just because it
was short by a quarter of a day. Prediction of a holiday or a river flood even a few days in
advance required an accurate knowledge of the motions of the heavenly bodies and of
mathematics that was possessed only by the priests. These holy people, knowing the
importance of the calendar for the regulation of daily life and for provident preparation,
exploited this knowledge to retain dominance over the uninformed masses. In fact, it is
believed that many early priests knew the solar year, that is the year of the seasons, to be
365.25 days in length, but deliberately withheld this knowledge from the people. Knowing
also when the flood was due, the priests could pretend to bring it about with their rites,
while making the poor farmer pay for the performance.
Wonder about the heavens eventually led, via the respectable science of astronomy, to
mathematics. Meanwhile, religious mysticism, itself an expression of wonder about life,
death, wind, rain and the panorama of nature, became concerned with mathematics through
astrology. Of course, the importance of astrology in ancient religions must not be judged by
its current discredited position in most cultures. In almost all these religions, the heavenly
bodies, the sun especially, had personalities and cosmic influences over events on Earth.
The wills and plans of these bodies might be fathomed by studying their activities, their
regular comings and goings, the sudden visitations of meteors, and the occasional eclipses
of the sun and moon. It was as natural for the ancient priests to work out a formula for the
divination of the future based on the motions of the planets and star constellations as it is for
the modern scientist to study and master nature with his techniques.
41
c
c
c
c

What was the initial urge which prompted man to study the stars and planets?
a desire to improve the woefully inadequate mathematics of the time
the desire to unravel the wonders of nature
the need for life to be regulated by an accurate calendar
the need to develop methods of navigation

c
c
c
c

Primitive farmers made a careful watch of the sky:
for guidance in their religious rituals and ceremonies
to receive comfort in times of hardship
to receive the blessing of particular constellations
to see when certain activities should be performed

c
c
c
c

Farmers in hotter countries needed to know when rivers would flood because:
the results were always disastrous
their prosperity was dependent on it
they needed help from neighbouring areas
various rituals had to be prepared

c
c
c
c

What was the principal benefit to the priests of Egypt in possessing an accurate
calendar?
It enabled them to maintain their power over the people
They could pretend to cause the annual flood of rivers
They knew when they had to perform religious rites
They received payment from farmers

42

43

44

45

The writer states that in ancient times astrology was:
c discredited, in comparison with astronomy
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c held in similar esteem to the standing of science today
c primarily used to divine the future
c scorned by astronomers and mathematicians

B (20%) Translation. Translate into English.
Orðið sýndarveruleiki (virtual reality) er einkum haft um tölvulíkön sem líkja eftir
afmörkuðum sviðum veruleikans. Elstu dæmin um sýndarveruleika, í þessum skilningi, eru
flughermar (flight simulators) sem notaðir hafa verið til að þjálfa flugmenn frá því á 7.
áratug síðustu aldar. Síðan hefur tæknin þróast mikið og eru nú meðal annars notuð í
tölvuleikjum til að gefa notandanum þá hugmynd að hann sé staddur í allt öðrum heimi en
hann er í raun staddur í.
Setningu sem lýsir því sem fyrir augu ber, tökum til dæmis setninguna: „Ég sé fjólubláan
hrút úti í garði“ má skilja tvenns konar skilningi; annars vegar svo að hún lýsi sambandi
mínu við ytri veruleika, hins vegar svo að hún lýsi tiltekinni reynslu. Samkvæmt fyrri
skilningnum er setningin sönn því aðeins að það sé fjólublár hrútur úti í garði sem ég sé.
Samkvæmt seinni skilningnum er hún sönn því aðeins að upplifun mín (hversu brengluð
sem hún kann að vera) sé eins og ef ég væri að horfa á fjólubláan hrút úti í garði. Í
sýndarveruleika verða mörkin milli þessa tvenns konar skilnings óljós.

C 10% Essay It’s all in the genes.
It’s all in the genes.
Love and marriage.
Modern values.
The ideal society.
The information age.

Fjármál, 5. bekkur, hagfræðideild
1) (20%) Hér á eftir fara 10 krossapurningar sem hver gildir 2%. Merkið X við þær sem þú
telur réttar. Athugið að fyrir rangt svar er frádráttur upp á 1%. Kjósi nemandi að
sleppa því að svara fullyrðingu er að sjálfsögðu enginn frádráttur.
Ef fjárfesting er hagkvæm að mati fjárfesta þá:
c hefur ávöxtunarkrafa fjárfestsins til fjárfestingarinnar verið hærri en afkastavextir
hennar.
c hafa núvirtar útborganir verið hærri en núvirtar innborganir.
c eru afkastavextir fjárfestingarinnar hærri en ávöxtunarkrafan sem gerð er til hennar.
c allt ofantalið er rangt.
Vaxtafjárfestir er fjárfestir sem:
c leitast iðulega við að kaupa í fyrirtæki með háa arðsemi en spáir ekki mikið í kaupverð
bréfanna.
c vill gera sem hagstæðustu kaup, þ.e kaupa “ódýr” félög.
c vill aðeins kaupa í fyrirtækjum sem eru í mikilli eftirspurn á hlutabréfamarkaðnum.
c leitast við að ganga á móti straumnum, þ.e. kaupa í fyrirtæki þegar aðrir eru að selja.
Þegar talað er um dýpt hlutabréfamarkaðar er orðum beint að því:
c hversu mörg fyrirtæki eru á markaðnum.
c hversu gott upplýsingastreymið er á markaðnum.
c hversu mikið er hægt að kaupa/selja hlutabréf án þess að hreyfa við verði/gengi þeirra.
c hversu líklegt er að ólögleg viðskipti eigi sér stað á grundvelli innherjaupplýsinga.
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Við hagkvæmnisathugun á jarðgangnagerð kemur í ljós að núvirði fjárfestingarinnar er
13.975.213 kr. m.v. 12% ávöxtunarkröfu. Miðað við 15% ávöxtunarkröfu er núvirðið
neikvætt um 6.585.235 kr. Afkastavextir fjárfestingarinnar eru:
c lægri en 12%.
c á milli 12% og 15%, þó nær 12% en 15%.
c á milli 12% og 15%, þó nær 15% en 12%.
c hærri en 15%.
Jöfnunarhlutabréf eru gefin út í þeim tilgangi að:
c auka markaðsvirði fyrirtækisins.
c auka innstreymi fjármagns í fyrirtækið.
c auka söluverðmæti hlutabréfa eldri hluthafa.
c að lækka gengi hvers hlutar (hlutabréfs) í fyrirtækinu.
Myndin hér til hliðar sýnir greiðslustrauma tiltekins
skuldabréfs. Um er að ræða:
c jafngreiðslubréf.
c skuldabréf með vaxtamiðum.
c skuldabréf með jöfnum afborgunum.
c eingreiðslubréf/kúlubréf.
Ein af eftirtöldum staðhæfingum er rétt hvað varðar Kauphöll Íslands á árinu 2004.
Aldrei hafa verið fleiri fyrirtæki á Aðallista Kauphallarinnar:
c viðskipti með skuldabréf minnkuðu á árinu.
c velta Kauphallarinnar hefur aldrei verið meiri.
c hlutabréfavelta stóð í stað frá fyrra ári.
Ein af eftirtöldum staðhæfingum er rétt hvað varðar Úrvalsvísitöluna:
c hækkun hennar var á milli 10%–20% á árinu 2004.
c hækkun hennar var á milli 20%–30% á árinu 2004.
c hækkun hennar var á milli 40%–50% á árinu 2004.
c hækkun hennar var á milli 50%–60% á árinu 2004.
Ein af eftirtöldum staðhæfingum er rétt hvað varðar Úrvalsvísitöluna:
c mælir breytingar á gengi allra helstu skuldabréfaflokka.
c mælir breytingar á gengi 20 veltumestu hlutafélaga á Aðallista Kauphallarinnar.
c mælir breytingar á gengi hlutabréfasjóða.
c úrvalsvísitalan hækkaði meira en heildarvísitala Aðallistans.
Hver eftirtalinna atvinnugreinavísitalna hækkaði mest á árinu 2004:
c vísitala sjávarútvegs.
c vísitala þjónustu og verslunar.
c vísitala upplýsingatækni.
c vísitala fjármála og trygginga.
2) (16%) Skýrið teikninguna í smáatriðum út frá kenningum Harry Markowich. Um hvað
snýst kenningin? Sýnið jafnframt hvernig teikningin og niðurstöður breytast ef hægt
er að fjárfesta í áhættulausum verðbréfum og taka lán á sömu kjörum.
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3) (20%) Við höfum fylgst náið með verðþróun hlutabréfa í tveimur fyrirtækjum, Himni hf. og
Landi hf. síðustu 5 árin. Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir hversu há ávöxtunin var
á þessu tímabili. (Reiknið m.v. úrtak).
Ár

Ávöxtun
Himinn hf

Land hf

1999

15%

20%

2000

10%

15%

2001

10%

13%

2002

3%

1%

2003

2%

6%

Útreikningar:
a) Reiknið meðaltalsávöxtun á þessu 5 ára tímabili hjá Himni hf.
b) Reiknið áhættu ávöxtunarinnar hjá Landi hf.
c) Reiknið samvik þessara fyrirtækja.
d) Hver er fylgni ávöxtunar þessara fyrirtækja? Túlkið fylgnistuðulinn. Myndir þú
ráðleggja fjárfestum að fjárfesta í þessum tveimur fyrirtækjum ef markmiðið væri að
minnka áhættu fjárfestans?
e) Reiknaðu ávöxtun eignasafns annars vegar og áhættu hins vegar, m.v. að eignasafnið
samanstandi 60% af hlutabréfum í Himni hf. og 40% í Landi hf.
4) (20%) Tinnu hefur tæmst arfur upp á 10.000.000 kr. Hún ætlar að geyma féð í 6 ár en þá
þarf hún á því að halda. Hún hefur komið auga á tvo kosti til að ávaxta féð.
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a) Að kaupa hlutabréf á genginu 4.0 fyrir féð. Hún áætlar að fá greiddan 10% arð á ári.
Gerir hún ráð fyrir að gengi bréfsins verði orðið 6.0 að sex árum liðnum þegar hún selur
bréfið.
b) Að kaupa skuldabréf til 10 ára sem ber 12% árlega greidda vexti. Að sex árum liðnum
þegar hún ætlar að selja bréfið gerir hún ráð fyrir að markaðsvextir hafi lækkað í 4%.
1)

Finnið söluverð skuldabréfsins eftir 6 ár.

2)

Finnið söluverð hlutabréfsins eftir 6 ár.

3)

Hvor kosturinn er hagkvæmari fyrir Tinnu, m.v. að ávöxtunarkrafa hennar sé
11%? (Sýnið greinilega alla útreikninga).

4)

Ef þú værir að ráðleggja Tinnu hefðir þú hugsanlega einhverja athugasemd við þá
ávöxtunarkröfu sem hún gerir til valkostanna tveggja?

5) (14%) Bóndi nokkur í Mið–Evrópu sem hefur stundað nautgriparækt til nokkurra ára hefur
nú í athugun að skipta yfir í timburframleiðslu (trjárækt).
Hefur reksturinn skilað honum um 7.000.000 kr. á ári. til þessa. Með timburframleiðslunni
sér bóndinn fram á það að geta stundað aðra vinnu samhliða enda er hann orðinn heldur
leiður á búræktinni.
Stofnkostnaður hans vegna trjáræktarinnar mun verða um 12.000.000 kr., þar af myndi hann
greiða 10.000.000 strax í dag en restina eftir eitt ár.
Til að fjármagna framkvæmdina tæki hann tvö skuldabréfalán með 12% vöxtum strax í dag.
Fyrra skuldabréfið væri að fjárhæð 6.000.000 með árlegum greiddum vöxtum en hið síðara
yrði kúlubréf. Eru bæði bréfin nýútgefin til 14 ára. Lánsfjárhæðin er samtals 10.000.000 kr.
en restina fjármagnar hann úr eigin vasa.
Bóndinn hyggst starfa samhliða að hreppapólitík og áætlar hann að laun hans verði
5.500.000 kr. á ári. Þá metur hann sér einnig til tekna að vinnustundafjölda mun fækka
talsvert eða um 150 stundir á mánuði. Metur hann tímakaupið á 800 kr.
Bóndinn gerir ráð fyrir að geta selt uppskeruna á 80.000.000 kr. eftir 14 ár.
Til þess að meta arðsemi þessarar framkvæmdar biður hann kunningja sinn, sem er
viðskiptafræðingur, um aðstoð. Greiðir hann kunningja sínum 5.000 kr. til málamynda fyrir
aðstoðina.
a)

Er hagkvæmt fyrir bóndann að leggja út í trjáræktina, m.v. 16% ávöxtunarkröfu?

b)

Nú fær bóndinn þær viðbótarupplýsingar að það séu allt að 5% líkur á því að
trjátegund sú sem hann ætlar að rækta verði sveppategund að bráð, með þeim
afleiðingum að uppskerean myndi ónýtast með öllu.

Hvernig væri einfaldast fyrir bóndann að reikna með þessu í útreikningi dæmisins? (Ekki
reikna, segið frá í örstuttu máli).
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Texti

6

Ár 0

Ár 1

Ár 2 til 14

Ár 14

(10%) Eftirfarandi upplýsingar eru gefnar:

Hlutabréf S
Hlutabréf F
Markaðssafnið
Áhættulausir
vextir

Fylgni við
Vænt ávöxtun í % markaðssafnið
Staðalfrávik í %
38,0
0,8
30
17,0
0,5
12
24,0
1
12
10,0

0

a)

Teiknið markaðslínuna (e. SML):

b)

Reiknið (Sýnið útreikning) betagildi á hlutabréfum S og F.

c)

Staðsetjið hlutabréf S og F á markaðslínunni.

0

Forritun, 5. bekkur, stærðfræðideild
Krossaspurningar – 15%
Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör.
1. Public er sett á undan aðferðum til að:
c Láta vita að aðferðin sé til fyrir.
c Tilgreina að aðgerðin sé almenn, þ.e.a.s. fylgi viðurkenndum stöðlum.
c Tilgreina að allar aðrar aðferðir, bæði í þessu forriti og öðrum, geta notað aðferðina.
c Láta vita að aðgerðin er lokuð öllum aðferðum í öðrum forritum.
2. Hvað af eftirfarandi á við um klasa/hluti?
c Klasi er safn af mörgum forritum í mörgum skrám.
c Allir klasar verða að innihalda aðferðina init().
c Einungis er hægt að birta klasa/hluti í Internet Explorer sem erfa frá Applet.
c Hægt er að búa til klasa með Create Class skipuninni.
3. Hvað er Canvas?
c Myndflötur sem virkar eins og aðrir notendaviðmótshlutir.
c Myndflötur sem teiknar á appletið.
c Myndflötur sem inniheldur aðra notendaviðmótshluti eins og Button og TextField.
c Klasi sem erfir frá Applet.
4. Hvað einkennir samskipti við gagnagrunna í Java?
c Gagnagrunnar eru svo misjafnir að ekkert sameiginlegt er með samskiptunum.
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c Hægt er að hafa samskipti við alla gagnagrunna nema Access.
c Gagnagrunnar tala sín á milli með DQL til að finna gögnin sem leitað er að.
c Öll samskipti byggjast upp á SQLskipunum.

5. Hvaða kosti hefur StringBuffer?
c Getur geymt fleiri stafi en String.
c Á auðveldara með að geyma marga mismunandi strengi.
c Inniheldur ýmsar aðferðir til að vinna með strengi sem vantar í String.
c Getur skipt strengjum niður eftir ákveðnu merki og skilað hverjum bút til baka.
Skilningur – 25%
Útskýrið eftirfarandi:
1. Return skipunin.
2. Fylki, einvíð og tvívíð.
3.

Layout null.

4. SuperTextField
Skilningur/villuleit – 10%
Eftirfarandi forritsbútur á að birta meðaltal af öllum tölunum í fylkinu . Í því eru a.m.k.
fimm villur bæði þýðinga og hugsanavillur. Merkið við villurnar og færið til betri vegar.

int[] iaTala = {1,2,3,4,5,40,30,20,10};
for(int j =0; j>10; j++)
{
int medaltal = 0;
medaltal += iTala[j]
}
t2.setText("Meðaltalið er: " + medaltal;

Skrifa aðferð – 20%
1. 10%
Búið til aðferð sem tekur inn þrjár tölur. Fyrsta talan er komutala, önnur er heiltala og sú
þriðja er kommutala. Aðferðin á að setja fyrstu töluna í veldið sem er tilgreint í annarri
tölunni. Að lokum er deilt í með þriðju tölunni og niðurstöðu skilað sem komutölu til baka.
Þannig að ef tölurnar eru 3, 2 og 1,5 þá ætti útkoman að vera (3^2)/1,5=6.
2. 10%
Búið til aðferð sem tekur við tveim strengjum og skilar til baka svari um hvort strengirnir
eru eins. Ef sendir eru inn t.d. strengirnir "hundur" og "köttur" þá kemur til baka svarið
"hundur og köttur eru ekki eins". Ef sendir eru inn strengirnir "fiðla" og "fiðla" þá kemur til
baka "fiðla er í báðum strengjunum".
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Skrifa forrit – 30%
Skrifaðu forrit sem er með tvo textareiti og tvo takka. Í fyrri
textareitinn á að setja radíus á hring sem er með miðju í punktinum
100,100. Þegar ýtt er á fyrri takkann á að teikna hringinn í rauðum
lit. Hringurinn á að vera fylltur. Þegar ýtt er á seinni takkann þá á
að reikna flatarmál hringsins og birta niðurstöðuna í seinni
textareitnum.

Forritun, 6. bekkur, stærðfræðideild
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Franska, 5. bekkur, alþjóða og máladeild
I.

Lesið efni. Répondez aux questions en français. (55%)
I. La Parure (5%):
1.
c
c
c
c

Qu'estce que M Loisel fait dans la vie?
Il est un pauvre ouvrier.
Il est le ministre le l'Instruction publique.
Il est un petit employé du ministère de l'Instruction publique.
Il travaille chez un bijoutier.

2.
c
c
c
c

De quoi rêve Mme Loisel?
De faire un voyage à Paris.
De voir ses parents.
De rencontrer le ministre de l'Instruction publique.
D'être riche.

3. Pourquoi Mme Loisel n'estelle pas contente quand son mari lui montre l'invitation du
ministre?
c Elle n’aime pas le ministre.
c Elle n’a pas de belle robe pour sortir.
c Elle n’aime pas les fêtes.
c Elle ne veut pas sortir avec son mari.
4. Quelle est la réaction de M. Loisel quand sa femme dit qu'elle ne peut pas aller chez le
ministre?
c Il lui dit de demander à son ami Madame Forestier de lui prêter une robe.
c Il lui dit qu’elle peut mettre sa robe de mariage.
c Il décide qu’ils ne vont pas à la fête du ministre.
c Il lui donne quatre cents francs pour acheter une belle robe.
5.
c
c
c
c

À qui estce que Madame Loisel demande d’emprunter des bijoux?
À son amie, Mme Forestier.
À la femme du ministre.
À sa mère.
À la sœur de son mari.

6.
c
c
c
c

Comment se passe la soirée chez le ministre?
Mme Loisel est très fière de son mari et danse avec lui toute la soirée.
Mme Loisel a beaucoup de succès et danse avec tous les hommes.
Personne ne remarque les Loisel et ils s'ennuient beaucoup.
Les Loisels rencontrent des vieux amis, les Forestier, et s'amusent bien avec eux.

7.
c
c
c
c

Qu'estce que Mme Loisel réalise en rentrant?
Que sa robe est déchirée.
Que son mari ne l’aime pas.
Qu’elle aime bien son mari bien qu’il ne soit pas riche.
Qu’elle a perdu le collier.

8. Qu'estce que les Loisel font pour remplacer la parure de Mme Forestier?
c Ils empruntent de l'argent pour acheter une nouvelle parure.
c Ils achètent une parure semblable mais fausse qui coûte seulement quatre cents francs.
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c Ils ne peuvent pas remplacer la parure et décident de dire à Mme Forestier qu'ils l'ont
perdue.
c Ils retournent la nouvelle robe de Mme Loisel et achètent une nouvelle robe.
9. Qui estce que Mme Loisel rencontre aux ChampsElysées, dix ans après la fète du
ministère?
c Le ministre le l'Instruction publique.
c La femme du ministre.
c Son amie, Mme Forestier.
c Le bijoutier qui lui a vendu la nouvelle parure.
10. Quelle est la réaction de Mme Forestier quand Mme Loisel lui dit la vérité?
c Elle dit qu'elle va appeler la police.
c Elle lui dit que sa parure était fausse.
c Elle dit qu'elle ne se souvienne pas de lui avoir prêté des bijoux.
c Elle se met à rire.
II. La daube du dimanche (5%):
Quelle est la surprise de la famille quand elle est en train de dîner?
III. La Sorcière de la rue Mouffetard (5%):
La sorcière a eu des problèmes en voulant attraper Nadia au marché. Racontez ce qui s’est
passé.
IV. Mon oncle Jules (5%):
Qui rencontre la famille Davranche sur le bateau et pourquoi ne veulentils pas lui parler?
V. Cyrano de Bergerac (35%):
1. Mettez les mots où il faut (3 orð ganga af, breytið ekki orðunum) (5%)
signer

bêtises

taisons

grâce

saurai

aurai

signant

pour

“Les lettres que tu as écrites à Roxane en les_________de mon nom étaient vraiment très
belles, dit Christian. Ah, comme j’aimerais être un poète comme toi! C’est__________à toi
que j’ai eu rendezvous pour ce soir. Elle m’a écrit de venir lui parler sous sa fenêtre. Mais
cette fois, je n’ai plus besoin de toi. Je_________lui dire les choses qu’il faut.
C’est possible, mais j’ai peur que tu fasses des ___________. Je serai caché dans le noir, à
côté, pour t’aider s’il le faut,_________nous! Voilà sa maison. Je me cache. Vasy!”
2. Vrai ou faux: (5%)
VRAI

FAUX

1. Le maître Ragueneau aime trop les soldats.
2. Lebret a souvent peur pour Cyrano.
3. Christian ne sait pas que Cyrano écrit une lettre par jour quand il
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sont à la guerre.
4. Christian veut dire la vérité à Roxane quand elle vient le voir à la
guerre.
5. Cyrano finit par dire à Roxane qu’il l’aime.
3. Répondez aux questions en français. (25%)
a) Qu’estce que Cyrano de Bergerac et Christian de Neuvillette ont en commun et qu’est
ce qui les différencie (gerir þá ólíka)? (5%)
b) Quand le comte de Guiche envoie Cyrano à la guerre Cyrano lui dit “vous me faites un
très beau cadeau”. Pourquoi? (5%)
c) Que propose le comte de Guiche à Roxane à la fin et pourquoi n’acceptetelle pas?(5%)
d) Pourquoi Cyrano ne ditil pas à Roxane qu’il l’aime et pourquoi faitil tout pour qu’elle
soit avec Christian? (10%).

I.

Skilningur (25%)

I. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais (15%)
Un an dans le Grand Nord
Ma fille Montaine avait 20 mois, un âge où il est important d’être avec ses parents. Nous
sommes partis au début de l’été, pour nous adapter peu à peu au froid. Nous avons fait la
première partie du voyage à cheval. Nous avons fait 700 km entre juin et août. Montaine
prenait un grand plaisir à ce voyage. Elle chantait, dormait sur mon dos, s’amusait à
reconnaître les animaux, parlait à Otchum, notre chien.
Pendant un autre voyage, Nicolas, mon mari, avait déjà trouvé le lieu de ses rêves: les bords
du lac Thukada, entouré de glaciers superbes et des forêts magnifiques. Le village le plus
proche était à 200 km. Nous avons d’abord campé là six semaines, le temps pour Nicolas de
construire une cabane de 30 m2. C’est dans cette cabane que nous avons passé une partie de
l’hiver. Vivre, jour après jour, tous les trois ensemble, a été un immense bonheur. Montaine
voulait participer à tout: elle ramassait du bois quand le feu s’éteignait, pêchait avec
Nicolas... Chaque jour, nous partions dans les montagnes pour observer les animaux. Elle
regardait des livres d’images, jouait avec Otchum, vivant avec lui une véritable histoire
d’amour. Notre seul peur était les ours.
Après quelques mois, nous sommes repartis vers le sud. Nous avancions de 10 à 80 km par
jour, sur les fleuves et les rivières glacées ou à travers la forêt. Montaine n’a jamais eu froid.
Elle dormait trois à quatre heures par jour sur le traîneau* mais pour nous les journées
étaient très fatiguantes. Nous tirions, poussions le traîneau. Nous tombions souvent. Mon
plus mauvais souvenir? Le jour où nous avons vu un trou d’eau, à cent mètres du traîneau.
Nicolas a essayé de s’arrêter mais les chiens n’obéissaient pas. J’ai attrapé Montaine, l’ai
jetée dans la neige avant de m’y jeter aussi . Le traîneau s’est renversé, par miracle à deux
mètres de l’eau.
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Cette deuxième partie de l’aventure a duré six mois. J’ai bien sûr connu des moments de
découragement, des moments où j’ai pleuré de froid, mais je n’ai jamais rien regretté.
* traîneau = sleði
Répondez aux questions en islandais:
1. Pourquoi Montaine et ses parents sontils partis au début de l’été?
2. Qu’estce que Montaine faisait pendant le voyage?
3. Que faisait Montaine chaque jour aux bords du lac?
4. Quel est leur plus mauvais souvenir?
5. Qu’estce qui va ensemble?

II.

1.

Avant de partir avec sa famille

ils avaient déjà passé des mois au
bord du lac.

2.

Avant d’arriver au bord du lac
Thukada

ils avaient déjà campé au bord du lac
pendant six semaines.

3.

Avant d’aller dans le sud

ils avaient déjà parcouru 700 km.

4.

Quand ils se sont installés dans
la cabane

Nicolas avait déjà repéré le lieu.

Mettez les mots où il faut (10%) (breytið ekki orðunum)
le berceau

date

pleurer

capable

la pièce

retenant

les couverts

peine

en avance

m’aider

Je naquis neuf mois plus tard, le 2 août. C’était ma_________correcte, mais je faisais rater
les vacances à mes parents, en les__________à Paris tout le mois d’août, alors que l’usine, où
travaillait mon père, était fermée. Je ne faisais pas les choses comme il faut. J’étais
pourtant_____pour mon âge: Patrick avait à_______pris ma place dans_______que je me
montrais_______, en m’accrochant aux meubles, de quitter_________dès qu’il se mettait
à__________. Au fond je peux bien dire que c’est Patrick qui m’a appris à marcher.
Quand les jumeaux firent leur arrivée à la maison, je m’habillais déjà toute seule et je savais
poser sur la table_________et le pain, en me mettant sur la pointe des pieds.
Et dépêchetoi de grandir, disait ma mère, pour que tu puisses__________un peu.

II.

Ritun

Vous allez passer un weekend dans une ville de votre choix. (hvaða
borg/staður sem er) Décrivez ce weekend en français. (60 – 80 orð) (10%)
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III.

Munnlegt próf (10%).

Franska, 5. bekkur, viðskipta, stærðfræði og tölvu og upplýsingadeild
I.

Málfræði og málnotkun (40%)
I.

Mettez les verbes à l’impératif: (6%)

1. Horfðu á mig!
2. Skrifið honum!
3. Farðu ekki út!
II.

Mettez qui, que, où ou dont dans l’emplacement laissé libre: (4%)

1. Strasbourg est la ville _______________ il s’est installé.
2. C’est le chanteur _______________ je t’ai parlé hier soir.
3. C’est le malade _______________ vient chercher son médicament.
4. C’est une photo de la ville _______________ je rêve depuis longtemps.
5. Le bruit est une chose _______________ je ne peux pas supporter.
6. Voilà l’acteur _______________ joue dans la nouvelle pièce au théâtre.
7. C’est la ville _______________ je travaillais quand j’étais jeune.
8. C’est le journaliste _______________ j’ai rencontré à Tokyo.
III.

Mettez les verbes au temps qui convient:(Setjið í rétta tíð) (8%)

1. Si tu rentres tard, je ne te ____________________ (attendre) pas pour dîner.
2. Si vous _________________________ (écouter), on pourrait discuter.
3. Si j’accepte la promotion, nous ______________ (partir) pour Orléans.
4. Il t’invite au restaurant, s’il __________ (avoir) une augmentation de salaire.
5. Tu aurais de bonnes notes, si tu ____________ (travailler) plus.
6. Si tu leur répondais, ils _____________ (être) heureux.
7. S’il faisait beau, nous _____________ (aller) à la plage.
8. Eve ne serait pas contente, si Marcel __________ (se mêler) de sa vie.
IV.

Mettez les verbes au passé composé ou plusqueparfait: (8%)

1. En 2003 je ___________ (vendre) l’appartement que je _____ (acheter) en 1990.
2. La semaine dernière, Albert __________ (retourner) dans la ville qu’il _________
(visiter) avec moi il y a trois ans.
3. Alex _________ (adorer) le livre que sa sœur ________ (écrire) l’année dernière.
4. Quand je _________ (se lever) ce matin, il __________ (neiger) toute la nuit.
V.

Mettez les verbes au subjonctif (6%)
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1. Tout est très sale, il faut que je __________ (faire) le ménage et la vaisselle.
2. Je préfère qu’ils ne __________ (venir) pas chez moi.
3. Agnès a mal à la tête, il vaut mieux qu’elle ________ (prendre) quelque chose.
4. Le film commence à huit heures, il faut que tu ________ (être) à l’heure.
5. Il faut qu’il _________ (avoir) un bon travail.
6. Je veux que vous _________ (parler) français.
VI.

Écrivez la bonne réponse dans l’emplacement laissé libre:(8 %)

1. Il ne faut pas que vous ____________ peur.
avez / soyez / ayez
2. Mon frère habite à Madrid. Je _________ bientôt le voir.
vas / irai / irait
3. Voilà les professeurs. Écoutez_________________!
leur / leurs / les
4. Il vaut mieux que nous _______________ de l’eau tous les jours.
buvions / boivions / buvons
5. C’est la femme__________nous a téléphoné hier.
dont / que / qui
6. Dites _______________ la vérité!
le / leurs / lui
7. Il faut que nous ______________ ce film.
regarder / regardons / regardions
8. Tu as la voiture ______________j’ai besoin.
qui / que / dont

II.

Skilningur (25%)

I. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (15%)
Chère Pia,
J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer: On vient de me proposer une promotion chez IBM. Si
j’accepte le poste je serai ingénieur de production de l’usine à ….devine où….
Montpellier!
Ah, je rêve de ce changement depuis longtemps! Bon, d’un côté j’aurai moins de salaires
mais de l’autre côté nous aurons une vie moins stressante. La vie en province est plus facile.
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Je pourrais plus facilement faire du vélo sur les petites routes de la campagne. Tu te
souviens, quand nous faisions de l’autostop pour aller à la plage entre Montpellier et
Carnon après nos examens. Notre vie d’étudiantes était formidable!
J’ai trouvé un bon logement à Pompignan qui est un village dans la banlieue de Montpellier.
Je perdrai un peu de temps dans le transport en commun mais les prix de location sont
moins élevés qu’à Montpellier et les garçons pourront aller à pied au lycée.
Bon, ce déménagement ne plaît pas à tout le monde dans la famille. Gérard n’a rien trouvé
comme travail et il sera probablement au chômage pendant quelques mois parce que
l’emploi se fait rare dans le sud de la France. Il cherchera sans doute dans une banque.
Côté enfants, j’ai quelques difficultés avec Thierry et il y a des crises à la maison. Il dit qu’il
ne serait ni question de quitter les copains ni Paris. Non seulement il s’isole dans sa chambre
mais en plus il refuse toute négociation avec nous.
Robert est heureux! Il partirait bien demain! Il n’a pas trop d’amis à Paris et il s’ennuie au
lycée. Il sait qu’à Pompignan il pourrait avoir un chien. Il adore la vie en plein air.
Je t‛embrasse …..Agnès
Répondez en islandais:
1. Quels sont les avantages et les inconvénients (kostir og gallar) du nouveau travail qu’on
propose à Agnès? (2 atriði)
2. Pourquoi Agnès veutelle habiter à Pompignan? (2 atriði)
3. Qui a fait de l’autostop et à quelle époque (tími)? (2 atriði)
4. Racontez la situation de Gérard? (3 atriði)
5. Décrivez (lýsið) la réaction de Thierry? (3 atriði
6. Pourquoi Robert, estil heureux de partir à Montpellier? (3atriði)
II. Reliez les phrases:(5%) Einum fyrri parti er ofaukið.
1. Estce que tu as des conseils_____ en pleine forêt landaise.
2. J’ai un copain qui a un gîte,_____ vous pouvez découvrir le vignoble à pied.
3. Cette offre_____ avoir des informations sur les gîtes?
4. Si vous aimez la marche_____ à me donner?
5. Il faudrait que tu écrives_____ nous intéresse beaucoup.
6. Et qui pourraisje contacter pour
III. Mettez les mots où il faut (5%) (Fimm orð ganga af – breytið ekki orðunum)
étudierait

continuer

parti

terminale

ferai

ai voyagé

diplômes

Paris

d’abord

filles
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Éric, 19 ans, en _________________________ au lycée Pasteur.
On dit que les ___________ ont moins de valeur, mais tout le monde court après. Moi, je
ne sais pas ce que je ______. Je n’ai pas envie de_________ après le bac. J’irai peutêtre au
Canada, j’ai de la famille làbas. ________ je veux voir le monde. Après, je penserai aux
diplômes.

III.

Lesið efni (25%)

I. Maigret et la grande perche. (20%)
1. Mettez une croix dans la bonne case. (5%)
1. La Grande Perche a fait un an de prison
c parce qu’elle avait volé des coffresforts.
c qu’elle ne méritait pas.
c car elle ne disait pas la vérité.
c parce qu’elle avait tué l’homme qui avait porté plainte.
2. La mère de monsieur Serre
c est une petite vieille dame, très gentille.
c porte toujours des vêtements noirs et elle a l’air aimable.
c boit beaucoup et est souvent ivre.
c est une femme désagréable.
3. Le père de monsieur Serre est
c encore vivant et habite à Neuilly.
c à l’hôpital parce qu’il souffre d’une maladie de cœur.
c mort quand monsieur Serra avait dixsept ans.
c allé à Amsterdam où il s’est remarié.
4. Dans le sac de la vieille femme
c Maigret a trouvé un papier plié avec deux comprimés.
c Maigret a trouvé un petit revolver.
c Maigret a trouvé une vitre.
c Maigret a trouvé un voleur.
5. Qui est l’auteur de l’histoire?
c Alfred Jussiaume.
c Gustave Flaubert.
c Milan Kundera.
c Georges Simenon.
2. Svarið á frönsku og með heilum setningum. Répondez en français: (5%)
1. Dites tout ce que vous savez sur M. Serre. (Nefnið fimm atriði).
3. Mettez les mots où il faut. (Setjið orðin í eyðurnar, engu þarf að breyta,
samhengi verður að vera í textanum. 5 orð ganga af) (5%)
cambrioleur
chauffeur

arrêter
cambriolé

tué
cadavre

affaire
en prison

coffrefort
tueur

150

Alfred a été __________ pendant 5 ans, parce que c’est un______. Il a _________la maison
de M. Serre, il a ouvert le__________mais il n’a pas___________la femme.
4. Traduisez en islandais. Þýðið undirstrikuðu orðin eða orðasamböndin í
setningunum á íslensku. Verið nákvæm! (5%)
1. Maigret ne l’a jamais interrogé personnellement mais il a déjà vu le cambrioleur dans le
bureau de Boissier.
2. Le problème, réplique Maigret, c’est qu’il n’y a pas de cadavre.
3. Il y a longtemps que ce carreau a été remplacé? demandetil.
4. Maria parle d’un voyage que vous avez fait en Angleterre avec votre mari et souligne
que vous avez tous eu mal de mer.
II. Le Petit Poucet (5%)
1. Svarið á frönsku og með heilum setningum. Répondez en français. (5%)
1. Pourquoi le bûcheron vatil laisser ses enfants dans la forêt? (2%)
2. Pourquoi l’ogre atil tué ses filles? (3%)

IV.

Stíll (10%)

Traduisez en français  Athugið vel að skrifa í réttri tíð:
Það var sunnudagur, Klara labbaði í Tuileries garðinum (le jardin des Tuileries). Hún var
ein, það var gott veður og hún horfði á fólkið. Allt í einu sá hún ungan mann sem kom út úr
strætó. Hann sá hana ekki.

V.

Munnlegt próf 10%. (allir nema alþjóða, og máladeild)

Franska, 5. bekkur, hagfræðideild
1. Málfræði og málnotkun. (40%)
I. Mettez les verbes au subjonctif (8%)
1. Il faut que tu _________________________ un tour dans la ville. (faire)
2. Je préfère que vous _________________________ un autre livre. (lire)
3. Je veux qu’elles _________________________ chez moi à huit heures. (être)
4. Il vaux mieux que tu _________________________ maintenant. (choisir)
5. Il faut que je ________________ pendant mes vacances cet été. (voyager)
6. Il veut que nous _________________________ la vérité. (dire)
7. Il vaut mieux qu´ils _________________________ leur voiture. (prendre)
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8. Je veux qu’elle _________________________ à l’étranger avec lui. (partir)
II. Mettez les verbes au temps qui convient. (7%)
1. Si tu prends un comprimé, tu ne ____________ pas le mal de mer. (avoir)
2. Le roi _________________________ me parler, si j’étais riche! (vouloir)
3. Si tu _________________ Sylvie tu lui diras „bonjour“ de ma part. (voir)
4. Si je buvais de l’eau, elles en ______________________ aussi. (boire)
5. Si tu _____ avec nous, on irait tous ensemble pour la première fois. (venir)
6. Si vous nous aidiez, nous __________ plus vite. (finir)
7. Tu ______ venir avec nous, si tu étais gentil. (pouvoir)
III. Mettez qui, que, où ou dont dans l´emplacement laissé libre. (3%)
1. C´est l’histoire _______________ le professeur nous a racontée.
2. Michel est un jeune homme _______________ habite à côté de chez nous.
3. Regarde! C’est le chanteur _______________ je t’ai parlé hier.
4. C’est ta mère _______________ nous a parlé.
5. Le chien est un animal_______________ il a peur.
6. Strasbourg est la ville _______________ Robert a fait des études.
IV. Mettez un des verbes au gérondif. (5%)
1. Elle fait une dictée et elle écoute la radio.
2. Nous avons bu notre café et nous avons senti le froid.
3. Le Petit Chaperon Rouge se déshabille, elle regarde cette drôle de grandmère en
chemise de nuit.
4. Ils sont sortis, ils étaient très malheureux..
5. Quand tu partiras en France, tu seras séparé de tes parents pour la première fois.
V. Mettez les verbes au passé composé ou plusqueparfait. (6%)
1. Il ___________ (mettre) le teeshirt qu’elle lui _____ (acheter) pour son anniversaire.
2. En montant le bus ils ______ (dire) qu’ils _______ (oublier) leurs lunettes à la maison.
3. Le père ______ (prendre) son petit déjeuner quand ses filles __________ (se réveiller).
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VI. Mettez les verbes à l´impératif. (4%)
1. Lesið þær!
2. Skrifaðu henni!
VII. Écrivez la réponse correcte dans l´emplacement laissé libre. (3%)
1. Mon copain est _________________________ cuisinier de la ville.
bien / bon / le meilleur
2. Elles sont allées au Danemark? Non, elles ________ .
n’en sont pas allées / ne sont pas y allés / n’y sont pas allées
3. J’ai entendu des _________________________ histoires.
beaux / belles / bel
4. Fanny travaille _______________ que toi.
autant / aussi / aussi beaucoup
5. Tu vas aller voir ta grandmère? Oui, je __________ .
vais lui aller voir / vais aller la voir / vais aller voir la
6. Vous prenez combien de comprimés? _________________.
Je prends en deux par jour / Je y prends deux par jour / J’en prends deux par jour
VIII. Trouvez les verbes au passé simple et mettezles à l’infinitif (Finnið
sagnirnar 4 í p.s. og setjið þær í nafnhátt.) (4%)
Le lendemain, le petit diable n’alla plus à l’école. Son père l’envoya à la Grande
Chaufferie Centrale, et la il fut chargé d’entretenir (viðhalda) le feu (eldur) sous une
grande marmite (pottur) où bouillaient une vingtaine de personnes qui avaient été
très, très méchantes pendant leur vie. Mais là non plus le petit diable ne donna pas
satisfaction.

2. Lesið efni. (30%)
I. Le dos de la cuillère (5%)
1. Répondez aux questions en français. (5%)
1. Pourquoi Cécile Pâtre estelle la maîtresse (viðhald) idéale pour JeanPierre Duroc?
II. La Sorcière de la rue Mouffetard. (10%)
1. Reliez les phrases (5%)
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1
2
3
4
5

Nadia, qui avait bon cœur,
Je vais porter cette boîte de sauce
tomate à
Cette fois, il n’y avait plus de doute
Ce serait d’aller chercher pour moi
Elle embrassa son petit frère, le
remercia,

une veille dame qui me l’a demandée
et tous deux retournèrent chez leurs
parents
une boîte de sauce tomate chez ton papa
accepta tout de suite
la voix venait de chez la marchande de
légumes

2. Svarið á frönsku og með heilum setningum. Répondez en français: (5%)
1. Pourquoi la sorcière atelle voulu manger Nadia?
III. Maigret et la grande perche. (15%)
1. Svarið á frönsku og með heilum setningum. Répondez en français: (5%)
1. Dites tout ce que vous savez sur M. Serre. Donnez un maximum d’informations.
2. Mettez une croix dans la bonne case. (5%)
1. La Grande Perche a fait un an de prison
c parce qu’elle avait volé des coffresforts.
c qu’elle ne méritait pas.
c car elle ne disait pas la vérité.
c parce qu’elle avait tué l’homme qui avait porté plainte.
2. La mère de monsieur Serre
c est une petite vieille dame, très gentille.
c porte toujours des vêtements noirs et a l’air aimable.
c boit beaucoup et est souvent ivre.
c est une femme désagréable.
3. Le père de monsieur Serre est
c encore vivant et habite à Neuilly.
c à l’hôpital parce qu’il souffre d’une maladie de cœur.
c mort quand monsieur Serra avait dixsept ans.
c allé à Amsterdam où il s’est remarié.
4. Dans le sac de la vieille femme
c Maigret a trouvé un papier plié avec deux comprimés.
c Maigret a trouvé un petit revolver.
c Maigret a trouvé une vitre.
c Maigret a trouvé un voleur.
5. Qui est l’auteur de l’histoire?
c Alfred Jussiaume.
c Gustave Flaubert.
c Milan Kundera.
c Georges Simenon.
3. Mettez les mots où il faut. (Setjið orðin í eyðurnar, engu þarf að breyta,
samhengi verður að vera í textanum. 5 orð ganga af). (5%)
cambrioleur
chauffeur

arrêter
cambriolé

tué
cadavre

affaire
en prison

coffrefort
tueur
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Alfred a été ____ pendant 5 ans, parce que c’est un ______. Il a __ la maison de M. Serre,
il a ouvert le _____ mais il n’a pas _________ la femme.

3. Skilningur. (20%)
I. Lisez bien le texte et répondez aux questions en islandais. (14%)
Lise: Bonjour, Barbara. Comment ça va?
Barbara: Ça ne va pas du tout. J’en ai raslebol de me lever à six heures tous les matins, de
prendre le bus, puis le métro pour aller travailler dans un bureau où tout m’énerve. Le chef
est en train de divorcer et il est insupportable. Ma collègue ne parle que de ses problèmes
avec ses enfants. J’ai un nouvel ordinateur depuis lundi, et je n’arrive pas encore à bien
travailler avec!
Lise: Eh ben, c’est normal que tu sois sur les nerfs, mais essaie d’oublier tout ça. Ton chef
est souvent en déplacement. Dans quinze jours, tu seras tellement contente de ton nouvel
ordinateur que tu te demanderas comment tu as pu travailler sans lui jusqu’ à présent. Et
puis, tu es peutêtre un peu fatiguée: il est temps que tu prennes des vacances!
Barbara: Excusemoi, mais j’en ai marre! Tu penses peutêtre que j’exagère, mais ça me fait
du bien de parler de tout ça avec toi.
Lise: Je te comprends, mais enfin... Ton boulot n’est pas mal, même s’il n’est pas génial, et
tu savais ce qui t’attendait quand tu as décidé d’aller habiter en banlieue. Tu aurais dû y
penser avant de déménager.
Barbara: C’est drôle que tu me dises ça maintenant: quand je craignais de mal supporter
mon de déménagement en banlieue, c’est toi qui me parlais de la campagne, du plaisir de
lire son journal dans les transports en commun...
Lise: Tu es injuste. Tu pourrais au moins reconnaître que la banlieue est plus agréable que
Paris pour tes enfants, tu as une petite maison à dix minutes de la forêt, tu peux prendre ton
petit déjeuner dans le jardin, te promener au bord de la rivière, tu peux faire tes courses à
vélo...
Barbara: Mmm! Bof... On pourrait peutêtre parler d’autre chose. Si on prenait un café?
II. Répondez vrai ou faux. (4%)
Vrai

Faux

Barbara habite à Paris.
Barbara n’en peut plus.
Elle est contente de son nouvel ordinateur.
Pour les enfants c’est mieux d’habiter la banlieue.

III. Répondez en islandais. (10%) (á íslensku!!!)
1. Quand commence le matin chez Barbara? (1%)
2. Comment vatelle au travail? (2%)
3. Quel problème a son chef? (1%)
4. Barbara fait des reproches (ásakanir) à Lise. Pourquoi? (2%)
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5. Quels sont les avantages (kostir) d’habiter en banlieue? (nefnið fernt) (4%)
IV. Lisez ce texte et traduisez les mots soulignés en islandais. Þýðið
undirstrikuðu orðin eða orðasamböndin í setningunum á íslensku. Verið
nákvæm! (6%)
1. Je viens de lire ta lettre. Tu me demandes des conseils parce que tu penses que j´ai
toujours de bonnes idées.
2. Je n’ai pas envie de continuer après le bac.
3. Je voudrais préparer un buffet pour une douzaine de personnes, sans rien dire à Régine.
4. Je passais des heures dans la boulangerie et j’observais tous les gestes de mon père.
5. Tous les deux apprécient ces quelques minutes de trajet matinal.
6. Une chose est sûre: personne ne rêve d’être chômeur.

4. Stíll. (10%)
Traduisez en français  Athugið vel að skrifa í réttri tíð:
Það var sunnudagur, Klara labbaði í Tuileries garðinum (le jardin des Tuileries). Hún var ein,
það var gott veður og hún horfði á fólkið. Allt í einu sá hún ungan mann sem kom út úr strætó.
Hann sá hana ekki.

Gagnasafnsfræði, 5. bekkur, tölvu og upplýsingatæknideild
Krossaspurningar – 10%
Einungis eitt svar kemur til greina í hverri spurningu. Ekki er dregið frá fyrir röng svör.
1. Hver er tilgangurinn með XML?
c Að geyma gögn. Tögin tilgreina merkingu þeirra.
c Að búa til HTML síður.
c Að útvíkka HTML til að hægt sé að geyma meira af upplýsingum.
c Ekkert af ofangreindu
2. Hvenær er best að nota <xsl:foreach> hlutinn?
c Þegar einungis ein lína á að birtast.
c Þegar verið er að nota/birta alla xml hluti með ákveðnu tagi.
c Þegar við vitum ekki hvað við eigum að nota/birta.
c Í öllum tilfellum þar sem rótartagið vantar.
3. Til hvers er <xsl:sort> hluturinn notaður?
c Til að sía út óæskileg gögn.
c Til umbreytingar á úttaki.
c Til að raða úttaki.
c Til að athuga hvort skilyrði sé uppfyllt.
4. Hvaða galla hefur CSS umfram XSL þegar það er notað með XML?
c CSS stjórnar bara útliti en hvorki uppröðun né innihaldi.
c Ekki er hægt að birta upplýsingar með CSS.
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c Með CSS er ekki hægt að breyta litum, römmum né spássíum.
c Enga galla

5. Hvað gerist þegar tagi er bætt inn í XML skjal sem er til fyrir?
c Það kemur upp villa í keyrslu.
c Fyrst þarf að skilgreina að bæta megi taginu við skjalið áður en hægt er að nota það.
c Gæta verður að því að tagið fylgi málvenjum taganna sem eru til fyrir.
c Ekkert, það má alltaf bæta tögum við XML án þess að það breyti neinu.
Skilningur – 15%
Teiknið tré fyrir þessi XML tög. Bætið við kössum og tengingum eftir þörfum:
1. <collection>
<video>
<title>Kill Bill Vol.2</title>
<year>2004</year>
</video>
</collection>

2. <kvartmila>
<mot>
<heiti>Brautarkeppni.</heiti>
<dagsetning>1.6.2005</dagsetning>
</mot>
<mot>
<heiti>Bikarmót</heiti>
<dagsetning>17.6.2005</dagsetning>
</mot>
<keppandi>
<nafn>Sigurður Guðmundsson.</nafn>
</keppandi>
<keppandi>
<nafn>Guðmundur Sigurðsson.</nafn>
</keppandi>
</kvartmila>
Villuleit – 15%
Leiðréttið eftirfarandi XML skjal þannig að það sé vel formað (well formed). Merkið við þau
atriði sem betur mega fara og lagfærið. Að minnsta kosti 5 atriði þarf að lagfæra.
<?xml version="1.0 ? encodin="ISO88591">
<memo>
<to>Allir nemendur sem læra XML</to>
<from><staffperson />
<rank>kennari</rank>
<name>Þorsteinn Kristinsson</name>
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<office>Ofanleiti 1</office>
</form></staffperson>
<subject>Þetta verkefni</subject>
<body>Þetta er ekki vel formað XML skjal. Finnið þau atriði sem
þarf að lagfæra, merkið við þau og færið til betri vegar.
<body></memo>
XML – 20%
1. 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). Sýnið eingöngu XML
skjalið sem verður til.

Fly Fishing Help
This page is intended to be informational and will be updated with fly patterns, fly
fishing tips, and stream information. We invite you to check in often in order for we
might share our knowledge with you.
Fly Fishing Help
FLY FISHING HELP (FAQ)

Tip Of The Month
FISHING TO SUBTLE RISES WHEN YOU SEE NO "HATCH"

Fly Photos
GALLERY 1
GALLERY 2

XML – 20%
1. Breytið skjalinu players.xsl til að það birti fjóra lista, hvern á eftir öðrum.
Fyrsti listinn á að sýna sóknarmenn og er raðað í öfuga röð eftir ScorerSkill og PassingSkill.
Annar listinn á að sýna miðjumenn og er raðað í öfuga röð eftir PlaymakerSkill og StaminaSkill.
Þriðji listinn á að sýna varnarmenn og er raðað í öfuga röð eftir DefenderSkill og PassingSkill.
og fjórði listinn á að sýna markmenn og er raðað í öfuga röð eftir KeeperSkill
Fyrir aftan hvern leikmann á að sýna styrkleika á þeim atriðum sem raðað er eftir.
Sóknarmenn
2 Gunnar Magnússon 65
5 Finn Førde 65
4 Ulf Klangér 65
3 Wenzel Pflamminger 65
1 Claes Jonsson 65
6 Sam Söderborg 65
11 Albert Skarphéðinsson 63
13 Rene Rannus 45
12 Tómas Gunnleifson 45
15 Daði Jónsson 34
14 Þórarinn Kristinsson 23
Miðjumenn
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...
o.s.frv.
XML – 20%
Búið til eftirfarandi skjöl og klárið að gera CSS fyrir nafnalistann.
Bætið inn í XML skjalið einni færslu með upplýsingum um ykkur.
Búið til XSL skjal sem birtir upplýsingarnar eins og CSSið gerir núna.
Nafnalisti.css
card { backgroundcolor: #cccccc; border: none; width: 300;}
name { display: block; fontsize: 20pt; marginleft: 0; }
email { display: block; fontfamily: monospace; marginleft: 20pt;}
Nafnalisti.xml
<card>
<name>Jón Ásgeir</name>
<title>CEO, Baugur Inc.</title>
<email>jon.asgeir@baugur.com</email>
<phone>(354) 5990000</phone>
</card>

Jón Ásgeir
CEO, Baugur Inc.
jon.asgeir@baugur.com
(354) 5990000
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Heimspeki, 6. bekkur, val
A. 10% Leystu krossgátuna:
Heimspekipróf

Lárétt:
1. af mörgum talinn faðir heimspekinnar.
4. sönnun byggð á.
5. færni í að lifa lífinu rétt.
6. sönnun getur farið í.
9. skrifaði um heimspeki tónlistarinnar.
Lóðrétt:
2. við eigum ávallt að breyta þannig að allir ættu að breyta eins við sömu aðstæður.
3. þessi grein hefur siðferði að viðfangi.
7. eitt þekktasta verk John Stuart Mill.
8. stundum gilt, stundum ógilt.

B 20% Skilgreiningar. Skrifaðu skilgreiningu hugtaksins í stuttu og
hnitmiðuðu máli:
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1. Dyggð samkvæmt Aristótelesi.
2. Tvíhyggja.
3. Réttarríki.
4. Geðhreinsun (kaþarsis).
5. Tiltækir og fyrirliggjandi hlutir.
6. Karma.

C 40% Stuttar ritgerðir (100–200 orð). Svaraðu tveimur af eftirfarandi
spurningunum. Nýttu námsefni sem lesið var til prófs og hvað
sem er annað til að rökstyðja svör þín.
A.

Hlutverk listarinnar. Heimspekingar hafa tekið afstöðu með og á móti listinni.
Fjallið um a.m.k. tvö þessara sjónarmiða og takið sjálfstæða afstöðu.

B.

Austræn heimspeki. Veljið einhver atriði varðandi austræna heimspeki til
umfjöllunar og takið afstöðu. (Dæmi: búddismi, zen, karma, endurholdgun).

C.

Lög og regla. Fjallið um einkenni laganna og hlutverk þeirra. Er þjóðfélag án laga
hugsanlegt?

D 30% Þeir sem unnu heimapróf þurfa ekki að vinna þetta verkefni.
Lestu eftirfarandi spurningu og skrifaðu ritgerð um efnið. (ca.
300 orð)
Þrátt fyrir að dauðarefsingar hafi verið afnumdar í fjölmörgum ríkjum á síðustu
áratugum hefur fylgi við þær farið vaxandi í Bandaríkjunum og hafa bæði fleiri verið
dæmdir til dauða og fleiri teknir af lífi á síðustu árum en áratugina fyrir 1980. Sem
dæmi má nefna að 98 fangar voru teknir af lífi árið 1999 í 20 ríkjum Bandaríkjanna,
og þarf að fara allt aftur til ársins 1950 til að finna hærri líflátstölur.
Að mati flestra þeirra sem aðhyllast dauðarefsingar eru þær einungis réttlætanlegar
fyrir alvarlegustu glæpi og dæmin undanfarin ár hafa sýnt að dauðadómar í
Bandaríkjunum einskorðast við morð, sérstaklega ef þau eru hrottaleg. En hverjir eru
það sem hljóta dauðadóm og eru teknir af lífi? Þegar þetta er skoðað kemur í ljós að
það virðist býsna tilviljanakennt. Auk þess er slík refsing háð því hvar í
Bandaríkjunum morðið er framið þar sem dauðarefsingum er aðeins beitt í sumum
ríkjunum. Enda eru einungis örfáir þeirra sem fundnir eru sekir um morð teknir af
lífi. (Af vísindavefnum)
Fjallaðu um dauðarefsingar og hvernig siðfræðilegar kenningar taka á þeim í ljósi
tilvitnunarinnar og bentu á tengsl þessarar umræðu við önnur stór álitaefni í siðfræði.
Taktu einnig til tengsla þessa við hugmyndir heimspekinga um líkama og sál, og
hvað sem er annað sem þér dettur í hug.

Íslenska
Málsaga (25%)
1.–6.

Margir erlendir fræðimenn, sem fást við mállýskurannsóknir, eru hissa á hversu lítill
munur er í raun og veru á máli Íslendinga. Einn gekk svo langt að segja meiri
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mállýskumun myndast á þremur árum milli stigahúsa í dönsku fjölbýlishúsi en urðu
hér á þúsund árum. Tilgreinið helstu þjóðfélagshætti sem hömluðu myndun
mállýskna hér á landi.
7.–11.

Hvernig löguðu VesturÍslendingar íslenskuna að umhverfi sínu og hvers vegna laut
hún í lægra haldi fyrir enskunni?

12.–17.

Þrír ungir drengir hafa tekið sér frí frá því að lesa undir stúdentspróf og slaka á í
heita pottinum. Þeir ræða saman um það merkilegasta úr námi vetrarins og fyrr en
varir berst talið að málsögu. Þeir telja sig miklar mannvitsbrekkur og tala fjálglega
um eitt og annað. Þeir láta gamminn geisa, grunlausir um að nemandi úr Verzló situr
einnig í pottinum og heyrir hvað þeim fer á milli. Verzlingurinn er fljótur að átta sig
á að þekking þessara drengja ristir ekki djúpt. Grípum niður í samtal þeirra:

Fyrsti: „Þegar ég flyt að heiman ætla ég að fá mér hamstra og nefna þá norrænum nöfnum
eins og Björn, Stein, Brján eða Arnljót.“
Annar: „Ha, er það virkilegt? Mér finnast dýrlinganöfnin miklu flottari, t.d. Georg, Barbara
og Anna. Annars var ég að lesa mjög áhugaverða grein um Star–trek í morgun og þá
sá ég ansi mörg orð sem þýdd eru beint úr ensku, t.d. kalda stríðið, tölva,
snjóstormur og geimskip. Það er alveg meiriháttar gaman að pæla í þessu.“
Þriðji: „Síðan eru önnur sem maður heldur að séu ný en eru í reynd ævaforn en merktu þá
bara eitthvað annað, t.d. sími og þulur. Einhverra hluta vegna finnst mér
bægslagangur alltaf skemmtilegt orð. Þið eruð nokkuð snjallir en samt ekkert á við
fyrsta málfræðinginn. Ef hans hefði ekki notið við er alls óvíst að málið hefði þróast
eins og það gerði því hann lagaði stafrófið okkar eftir gríska stafrófinu. Það var
mikið lán.“
Nú er Verzlingnum nóg boðið og hann yfirgefur pottinn. Hann hefur fundið eina
meinlega villu hjá hverjum drengjanna. Finnið þessar villur og takið fram í hverju
þær eru fólgnar.
18. – 21. Skýrið skyldleika eftirtalinna orða með því að nefna hljóðbreytingarnar:
börur – berjast – óbærilegur
22. – 25. Hverjar eru helstu heimildir um íslensku á árunum 1050 – 1550?

Eddukvæði og Snorra Edda (50%)
26. – 33. Ritið stutta kynningu á eftirfarandi atriðum úr SnorraEddu:
Gleipnir

Sæhrímnir

Gangleri

Skaði

Gimlé

Þökk

Draupnir

Vartari

Völuspá
34. – 49. Geyr nú Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
festur mun slitna,

en freki renna.
Fjöld veit hún fræða,
fram sé eg lengra,
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um ragnarök
römm sigtíva.

Garmur:
festur:
ragnarök:
sigtívar:

a) (8) Skýrið vísuna í heild og undirstrikuð orð sérstaklega.
b) (8) Hver er hún sem talar í vísunni og hvað er vitað um hana ef litið er á kvæðið í heild?
Hvernig fær viðmælandi hennar hana til að spá?
50. – 57. Úlfar koma víða fyrir í SnorraEddu. Hverjir eru þeir helstir og hvert er hlutverk
þeirra í SnorraEddu?
Hávamál
58. – 69. Óminnishegri heitir
sá er yfir öldrum þrumir;
hann stelur geði guma.
Þess fugls fjöðrum
eg fjötraður vark
í garði Gunnlaðar.

óminnishegri: ________________________
öldur: _______________________________
þruma: ______________________________
fjötraður fjöðrum: _____________________
_________________________________

a) (2) Dragið hring um ljóðstafi.
b) (4) Skýrið vísuna í heild og undirstrikuð orð sérstaklega.
c) (2) Gerið grein fyrir líkingunni í vísunni.
d) (4) Hver er Gunnlöð, hver er garður hennar og til hvaða atburðar í SnorraEddu er verið
að vísa?
70. – 75. Skýrið eftirfarandi orðtök með tilvísun í goðasögurnar. Hver mælir og af hvaða
tilefni?
a) (3) „Að ósi skal á stemma.“
b) (3) „Litlu verður Vöggur feginn.“

Bókmenntir og bókmenntasaga (25%)
76. – 83. Rekið í stuttu máli helstu einkenni raunsæisstefnunnar. Takið fram hvernig stefnan
barst til Íslands og nefnið fjóra af helstu forvígismönnum hennar hér á landi.
Bikarinn
Einn sit ég yfir drykkju
aftaninn vetrarlangan,
ilmar af gullnu glasi
gamalla blóma angan.
Gleði, sem löngu er liðin,
lifnar í sálu minni,
sorg, sem var gleymd og grafin,
grætur í annað sinni.
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Bak við mig bíður dauðinn,
ber hann í hendi styrkri
hyldjúpan næturhimin
helltan fullan af myrkri.
Jóhann Sigurjónsson, 1910
84. – 90. Þetta ljóð telst nokkuð dæmigert fyrir þá stefnu sem það fellur undir. Hvað nefnist
stefnan og hvaða einkenni hennar birtast í ljóðinu? Rökstyðjið mál ykkar með því að
vísa í ljóðið. Gerið jafnframt grein fyrir myndmáli ljóðsins.
Morgunsöngur
Nú blakta rauðir fánar í mjúkum morgunblænum
og menn af svefni rísa
og horfa í austurveg.
Það bjarmar yfir tindum, það sindrar yfir sænum,
– nú syngjum við um lífið
og frelsið – þú og ég.
Við fögnum himni bláum, við fögnum skógi grænum,
því fagurt er nú loftið
og jörðin yndisleg.
Og vorið kallar, – kallar til starfs og stórra ráða,
og straumur ljóssins þýtur
um taugar öreigans,
um taugar þínar, mínar, og blessar okkur báða,
– svo brjótum við þá okið
með sigurkrafti hans.
Já, fram, já, fram, uns bróðir með bróður rís til dáða
og bylting dagsins logar
í auga sérhvers manns.
Jóhannes úr Kötlum, 1935
91. – 96. Þegar þetta ljóð er ort horfa skáldin mjög til þess sem kallað er félagslegt raunsæi.
Hvað einkennir það tímabil með tilliti til innihalds ljóðsins hér að ofan. Vísið í ljóðið
máli ykkar til stuðnings.
Stríð
Undarlegir eru menn
sem ráða fyrir þjóðum
Þeir berjast fyrir föðurland
eða fyrir hugsjón
og drepa okkur sem eigum
ekkert föðurland nema jörðina
enga hugsjón nema lífið
Ari Jósefsson, 1961
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97. – 100. Skoðið ljóðið vandlega, bæði form og innihald. Lesið úr því tíðarandann og þann
hugsunarhátt sem einkennir tímabilið sem það er ort á. Vísið í ljóðið máli ykkar til
stuðnings.

Íslenska, ritgerð A
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Breytingar í vændum.
„Aðgát skal höfð í nærveru sálar.“
Samruni fyrirtækja–hagkvæmni eða einokun?
„Byrði betri
berat maður brautu að
en sé manvit mikið.“
Stytting náms til stúdentsprófs.
Gleði.

Íslenska, ritgerð B
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nýir tímar framundan.
„Þegar alþjóð einum spáir óláns, rætist það.“
Samkeppni á markaði.
„Ríki sitt
skyli ráðsnotra hver
í hófi hafa.“
Breyttur framhaldsskóli.
Hamingja.

Latína, 6. bekkur, máladeild
1. (l5%) Lesin þýðing.
Cum Ulixes id vidisset, primum tres oves delegit, et viminibus coniunxit et unum e
sociis suis ventribus earum ita subiecit, ut omnino lateret. Deinde oves ad introitum
misit et Polyphemus terga earum tractavit et e speclunca emisit.
Viri in uxores, sicut in liberos, vitae necisque habent potestatem; et cum pater
familiae, illustriore loco natus, decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si
res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent et, si
compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciates interfeciunt.
2. (l5%) Ólesin þýðing.
Flest rit í Evrópu á miðöldum voru sett saman á latínu. Fjöldi ævintýra og
dæmisagna finnast frá miðöldum og eftirfarandi saga er eftir Odo frá Cherington sem
færði í letur ýmsar sögur og lagði jafnan mat á siðferðisboðskap þeirra eins og í
eftirfarandi sögu.
De cato qui se fecit monachum
In uno monasterio fuit murilegus qui omnes mures, excepto uno magno rato, cepit
et interfecit. Catus cogitavit quo modo, murem illum magnum deciperet et devoraret.
Tandem fecit sibi radi coronam, induit cucullam et fecit se monachum et inter alios
monachos sedit et edit. Hoc viso, ratus gavisus erat et credens, quod nihil ei nocere
posset. Saltavit igitur ratus huc et illuc et catus dissimulans oculos suos a illa

165

vanitate avertit. Tandem secure ratus appropinquavit ad catum. Catus unguentibus
ratum cepit et firmiter tenuit. Dixit ratus: ,,Quare talem cudelitatem facis? Quare
me non dimittis? Nonne monachus est? Dixit catus: ,,Numquam ita bene predicabis,
ut te dimittam, frater; quando volo, sum monachus, quando volo, sum canonicus” et
devoravit opponentem suum.
Sic plerique, quando non possunt obtinere divitias et aliud, quod diligent, faciunt se
monachos, ut sint abates et episcopi, et faciunt se radi, ut capiant unum ratum.
murilegusi m.: músabani
huc et illuc: hingað og þangað/út um allt
3. (70%) Stíll.
Hetjan Ulixes lenti í mikilli hættu, þegar hann yfirbugaði hinn eineygða Polyphemus
en hann hafði siglt til eyjar hans. Þá kom hann til Circu, en hann óttaðist, að hún
kæmi mönnum hans fyrir kattarnef og þá fékk hann hjálp Merkúríusar. Þegar hann
hafði frelsað menn sína, sá hann, að þeir yrðu drepnir, ef þeir kæmu aftur á þennan
stað, og því sigldu þeir út á opinn sæinn. Því urðu allir að hlýða skipun hans enda
þótt allmargir mæltu í mót. Hann brann af löngun til að sjá aftur eiginkonu sína og
börn og þegar allar þrautir voru yfirstignar, sneri hann loks heim til Íþöku. Menn
segja, að Iulius Caesar hafi verið þýðingarmesti Rómverji sögunnar en á tíma hans
breiddu Rómverjar út menningu sína. Í bókum hans eru lýsingar á hreysti Germana
en Rómverjar létu staðar numið við Rín og því er latína ekki móðurmál Germana
1. Hetjan Ulixes lenti í mikilli hættu, þegar hann yfirbugaði hinn eineygða
Polyphemus, en hann hafði siglt til eyjar hans til að finna mat.
2. Þá kom hann til Circu, en hann óttaðist, að hún kæmi mönnum hans fyrir
kattarnef og þá fékk hann hjálp Merkúríusar (Mercuriusi m.).
3. Þegar hann hafði frelsað menn sína, sá hann, að þeir yrðu drepnir, ef þeir kæmu
aftur á þennan stað, og því sigldu þeir út á opinn sæinn.
4. Því urðu allir að hlýða skipun hans enda þótt allmargir mæltu í mót.
5. Hann brann af löngun til að sjá aftur eiginkonu sína og börn og þegar allar þrautir
(labororis m.) voru yfirstignar, sneri hann loks heim til Íþöku.
6. Menn segja, að Iulius Caesar hafi verið þýðingarmesti Rómverji sögunnar en á
tíma hans breiddu Rómverjar út menningu sína.
7. Í bókum hans eru lýsingar á (de) hreysti Germana en Rómverjar létu staðar
numið við Rín (Rhenusi m.) og því er latína ekki móðurmál Germana.

Listasaga, 6. bekkur, val
Prófið var myndrænt og tekið í tölvu.

Líffræði, 6. bekkur, alþjóða, mála, hagfræði viðskipta og tölvu og
upplýsingatæknideild
1. (20%) Skilgreiningar. Stutt og greinargóð svör:
a) Millitaugungar.
b) Plastíð.
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c) Loftóháðar bakteríur.
d) Áttfætlur.
e) Kirni.
2. (30%) Krossaspurningar. Aðeins skal merkja við einn kross.
1. Hrein vísindi beinast að því að:
c Stunda rannsóknir sem beinast að tækniframförum.
c Stunda rannsóknir með það að markmiði að leita að þekkingu, án tillits til hagnýts
gildis.
c Stunda rannsóknir sem stuðla beinlínis að umhverfisvernd.
c Stunda rannsóknir sem byggjast á því að bæta umhverfið.
c Stunda rannsóknir sem einungis beinast að líftækni
2. Fjölsykran glykogen:
c Er hluti af fitusameind.
c Er forðanæring í dýrafrumum.
c Á þátt í prótínmyndun.
c Á þátt í blóðstorknun.
c Myndar vegg plöntufrumna.
3. Þegar fruma lendir í ferskvatni fer vatn:
c Inn í hana með jónaflæði.
c Út úr henni með jónaflæði.
c Inn í hana með osmósu.
c Út úr henni með osmósu.
c Hvorki inn né út.
4. Frymisflétta (golgiflétta):
c Stuðlar að samþættingu innra skipulags í frumum.
c Sér um lokaframleiðslu, flokkun og pökkun sérhæfðra efna.
c Getur skipt sér sjálfstætt.
c Stýrir samtengingu amínósýra í prótínsameindir.
c Sér um orkulosun úr fæðuefnum.
5. Eftirfarandi fullyrðing er röng:
c Bakteríur hafa frumuvegg.
c Í bakteríum er kornótt frymisnet.
c Bakteríur hafa öndunarkerfi í frumuhimnu.
c Sumar gerðir baktería stunda efnatillífun.
c Bakteríur hafa aldrei nein hreyfifæri.
6. Eru úr spólulaga frumum og ganga einnig undir nafninu sjálfvirkir vöðvar. Átt er við:
c Rákótta vöðva.
c Hjartavöðva.
c Slétta vöðva.
c Beinagrindavöðva.
c Innri vöðva.
7. Eitt eftirtalinna atriða er rangt:
c Strengvefir plantna eru úr langfrumum og mynda æðastrengi í öllum hlutum
plöntunnar.
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c Rótarhárabelti á rótum plantna er ofan við tognunarbelti og tekur upp vatn og
steinefni.
c Blóð er talið til stoðvefja.
c Í þvagblöðru og gallblöðru er skaraður þekjuvefur.
c Grannfrumur eru stuttar frumur sem mynda uppistöðu í öllum vefjum plantna.
8. Þegar glúkósi er notaður í vöðvum lífvera til orkumyndunar án súrefnis þá myndast:
c Etanól.
c Glykogen.
c Glyseról.
c Mjólkursýra.
c Blásýra.
9. Helsti kostir kynlausrar æxlunar er:
c Mikil erfðafræðileg fjölbreytni.
c Lítil erfðafræðilega fjölbreytni.
c Skaðleg gen erfast síður.
c Hröð fjölgun.
c Fjölgun er ávallt haldið í skefjun.
10. Malaría (mýrarkalda) orsakast af:
c Svipudýri.
c Slímdýri.
c Brádýri.
c Gródýr.
c Áttfætlu.
11. Elftingar tilheyra:
c Mosum.
c Þörungum.
c Byrkningum.
c Berfrævingum.
c Dulfrævingum.
12. Við gerjun myndast:
c Jafnmikil orka og við öndun með súrefni.
c Meiri orka en við öndun með súrefni.
c Minni orka en við öndun með súrefni.
c Ýmist minni eða meiri orka en við öndun með súrefni.
13. Hálfger myndbreyting felst í þroskaferlinu:
c Egg – púpa – lirfa – fullorðið skordýr.
c Egg – lirfa – púpa –fullorðið skordýr.
c Egg – gyðla – púpa – fullorðið skordýr.
c Egg  gyðla – fullorðið skordýr.
c Egg – lirfa – fullorðið skordýr.
14. Dæmi um Xtengdan víkjandi sjúkdóm er:
c Sigðfrumublóðleysi.
c Garnaveiki.
c Alnæmi.
c Dreyrasýki.
c Fenilketónúría.
15. Ef niturbasaröð í DNA er TAGCCT, þá verður niturbasaröðin í RNA sem myndast:
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c
c
c
c
c

TCCGAT.
ATCGGA.
AUCGGA.
TAGCCT.
Ekkert af þessu er rétt.

16. Hlutverk sundrenda í vistfræði náttúrunnar er:
c Nýta sólaljósið til ljóstillífunar.
c Vera tengiliður milli grasæta og kjötæta.
c Melta beðmi þannig að það nýtist lífverum.
c Losa úr lífrænum leifum ólífræn efni svo þau verði aðgengileg ljóstillífandi lífverum.
c Brjóta niður sykrur svo þær nýtist til frumuöndunar.
17. Hvaða hlekkur (stig) fæðupíramíða inniheldur mesta lífmassann?
c Efsta stigs neytendur.
c Frumframleiðendur.
c Fyrsta stigs neytendur.
c Kjötætur sem lifa á fyrsta stigs neytendum.
c Topprándýr.
18. Lög af kísilgúr, sem setjast á botn á Mývatni voru til skamms tíma tekin upp til ýmissa
nota í iðnaði. Þetta eru leifar lífvera sem tilheyra:
c Augnglennungum.
c Gullþörungum.
c Skoruþörungum.
c Svipudýrum.
c Gródýrum.
19. Menn geta ekki melt það, en grasbítar melta það með hjálp örvera í meltingafærum
sínum. Hjá mönnum hjálpar það hins vegar til með meltingu. Um er að ræða:
c Glykógen.
c Glyceról.
c Mjölva.
c Lípíð.
c Beðmi.
20. Hver er rétt röð á fösum sem eiga sér stað við mítósuskiptingu:
c Metafasi, anafasi, telofasi, prófasi.
c Anafasi, prófasi, metafasi, elofasi.
c Profasi, anafasi, metafasi, telofasi.
c Profasi, metafasi, ananfasi, telofasi.
c Anafasi, metafasi, profasi, telofasi.
3. (6%) Gerið grein fyrir þremur mikilvægum þáttum sem plöntufruma hefur ólíkt dýrsfrumu
og hvaða hlutverkum þeir þættir gegna hjá plöntufrumunum.
4. (6%) Fjallið í stuttu máli um hlutverk prótína í líkömum lífvera.
5. (6%) Fjallið um afritun DNA – DNA og hvaða hlutverki slík afritun gegnir. (Teikning
æskileg).
6. (6%) Heilbrigðisyfirvöld og stofnanir um allan heim búa sig nú undir yfirvofandi
lífshættulegan heimsfaraldur meðal manna af völdum fuglaflensu. Inflúensan
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orsakast af stökkbreyttri veiru sem veldur flensu í andfuglum. Gerið grein fyrir
byggingu veira og fjölgunarmáta þeirra. (Teikning æskileg).
7. (4%) Berið saman á rökstuddan hátt líkamsgerð froskdýra og skriðdýra með tilliti til
aðlögunar að lífi á þurrlendi.
8. (5%) Gerið grein fyrir því hvernig insúlínframleiðsla er framkvæmd með aðferðum
erfðatækninnar.
9. (5%) Gerið grein fyrir þeim samskiptaformum milli mismunandi lífverutegunda sem nefnd
eru samlíf og nefnið dæmi um sérhverja gerð þeirra.
10. (4%) Gerið grein fyrir lífsferli marglyttu og einnig hvaða fylkingu lífvera hún tilheyrir.
11. (4%) Gerið í stuttu máli grein fyrir frævun og frjóvgun hjá blómplöntum (Dulfrævingum).
12. (4%) Erfðafræðidæmi:
a)

Albínar, öðru nafni hvítingjar hafa engin litarefni í húð né hári. Hjón, þar sem konan
er ljóshærð og bláeygð og maður dökkur á brún og brá eignast dóttur sem er albíni.
Maðurinn bregst ókvæða við og telur konuna hafa haldið framhjá sér og hann sé ekki
faðirinn. Konan sver að svo sé ekki. Er möguleiki að hún hafi rétt fyrir sér?
Rökstyðjið.

b)

Litla stúlkan er í O blóðflokki, en móðirin er í Ablóðflokki og faðirinn í B
blóðflokki. Getur verið að skipt hafi verið á börnum á fæðingadeildinni eða er
einhver möguleiki með tilliti til blóðflokka að um réttu foreldrana sé að ræða.
Rökstyðjið.

Líffræði, 6. bekkur, stærðfræðideild
1. (15%) Skilgreiningar. Stutt og greinargóð svör:
Fosfófitur (Phospholipids).
Eftirmótahimna (Postsynaptic membrane).
Nýrnabörkur (Renal Cortes).
Liðdýr (Arthropods).
Punktstökkbreyting (Point mutation).
2. (40%) Krossaspurningar. Aðeins skal merkja við einn kross. Rangt svar hefur ekkert vægi.
1.
c
c
c
c
c

Þegar fruma hverfir frumuhimnu sína utan um efni við innflutning þeirra kallast það:
Virkur flutningur (active transport).
Útfrumun (exocytosis).
Aðstoðaður flutningur (facilitated transport).
Innfrumun (endocytosis).
Flæði (diffusion).

2.
c
c
c

Vöxtur fruma eftir skiptingu á sér stað í:
G1fasa frumuhrings.
Mfasa frumuhrings.
G2fasa frumuhrings.
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c Sfasa frumuhrings.
c Hfasa frumuhrings.
3.
c
c
c
c
c

Efnahvörf þar sem orka losnar og nýtist öðru efnahvarfi kallast:
Lausaorka (free energy).
Útvermið (exerogonic reaction).
Innvermið (enderogonic reaction).
Tengd efnahvörf (coupled reaction).
Ótengd efnahvörf (noncoupled reaction).

4.
c
c
c
c
c

Samvægi (homeostasis) er ferli sem:
Stjórnar meltingu og blóðrás.
Sér um að slökkva á viðtökum sem komu ákveðnu áreiti af stað.
Stjórnar öndunartíðni.
Heldur jafnvægi innan líkamans þó ytra umhverfi breytist.
Stjórnar blóðþrýstingi innan líkamans.

5.
c
c
c
c
c

Fitur sem eru notaðar við framleiðslu hormóna eru:
Einföld þríglýseríð (triglyceride).
Ómettaðar fitur (unsaturated fatty acids).
Sterafitur (steroids).
Fosfófitur (phosphplipids).
Mettaðar fitur (saturated fatty acids).

6.
c
c
c
c
c

Hvert eftirfarandi eru viðbrögð húðar við háum líkamshita?
Samdráttur æða í húðinni.
Virkjun fitukirtla í húð.
Virkjun á svitakirtlum.
Samdráttur hárreisivöðva.
Allt þetta er rétt.

7. Þegar kona gengur með barn undir belti er hætta á vandkvæðum í meðgöngu þegar
blóðflokkar foreldra eru eftirfarandi:
c Móðir í Rh en faðir í Rh+..
c Móðir í Rh+ en faðir í Rh.
c Báðir foreldrar í Rh+.
c Báðir foreldrar í Rh .
c Skiptir ekki máli hver blóðflokkurinn er.
8. Eftirfarandi fruma hefur minni gagnvart sýkli sem hefur komið áður í líkamann. Þessi
fruma er:
c Teitilfruma (Tlymphocyte).
c Átfruma (macrophage).
c Rautt blóðkorn (erythrocyte).
c Beitilfruma (Blymphocyte).
c Stofnfruma sem verður átfruma síðar.
9. Fitubólur sem bera prótein frá slétta hluta frymisnets (smooth endoplasmic reticulum),
bera prótein til:
c Meltibólu (lysosymes).
c Frumuhimnu.
c Grófa hluta frymisnets (rough endoplasmic reticulum).
c Golgifléttu (Golgi apparatus).
c Hvatbera (mitochondrion).
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10. Öndunartíðni eykst þegar:
c Sýrustig lækkar og magn koltvísýrings eykst í blóði.
c Sýrustig hækkar og magn H+ jóna lækkar í blóði.
c Hjartað fer að slá hraðar við áreynslu.
c Heiladingull sendir örari boð til þindar um samdrátt.
c Frumur í lungum senda boð til þindar um að anda hraðar.
11. Í nýrum er glúkósi endurupptekinn í blóðrás í:
c Fjarpíplu (distal convoluted tube).
c Nýrnahylki (glomerular capsule).
c Sveigpíplu (loop of nephron).
c Nærpíplu (proximal convoluted tube).
c Safnrás (collecting duct).
12. ”Turner syndrome” kemur fram þegar:
c Einstaklingur hefur orðið fyrir genastökkbreytingu.
c Litningavíxlun hefur átt sér stað við kynfrumumyndun foreldranna.
c Úrfelling á erfðaefni litnings leiðir til skorts á erfðaefni við mótun einstaklingsins.
c Vegna lengingar á litningi við kynfrumumyndun hjá foreldrum.
c Þegar litning vantar í genamengi einstaklings.
13. Endurskautun taugafrumu á sér stað þegar:
c Na+ jónir streyma inn í taugafrumuna.
c Na+ jónum er dælt aftur út úr frumunni.
c Boðefni tengist viðtaka og endurræsir taugafrumuna.
c K+ jónir streyma út úr frumunni.
c Na+ jónum er dælt inn og K+ jónum dælt inn að lokinni boðsendingu.
14. Stýrihormón sem verkar á fjarpíplur (distal convoluted tube) í nýrum sér um losum vatns
úr líkama. Þetta hormón er framleitt í:
c Framheiladingli.
c Undirstúku.
c Aftari hluta heiladinguls.
c Nýrnahettum.
c Nýrungi.
15. Hvert eftirfarandi atriða er rangt:
c Linsan sér um að stjórna skerpu (focus).
c Keilur sjá um litsjón.
c Lithimna (iris)stjórnar ljósmagni.
c Æða (choroid) þar eru keilur staðsettar.
c Hvíta (sclera) ver augað.
16. Hlutverk tRNA er:
c Flutningur amínósýra úr umfrymi inní kjarnann.
c Flutningur upplýsinga frá DNA í kjarna.
c Pökkun prótína til útflutnings út úr frumu.
c Koma með amínósýrur til ríbósóma við prótínmyndun.
c Myndun móttökustaðar fyrir mRNA.
17. Gall er efni sem framleitt er í lifur. Það:
c Brýtur niður prótín.
c Brýtur fitu niður í fitudropa.
c Brýtur fitudropa niður í glycerol og fitusýrur.
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c Brýtur niður fitusýrur.
c Brýtur peptíðlengjur niður í amínósýrur.
18. Eftirfarandi lífvera fellur undir þann hóp sem kallast skordýr (Insecta):
c Margskiptur líkami og eitt fótapar á hverjum lið.
c Tvískiptur líkami og fjögur fótapör.
c Hefur öndunarop á hliðum og þrískiptan líkama.
c Hefur fjögur fótapör og gripklær.
c Hefur enga vængi en er þó með fjögur fótapör og fálmara á höfði.
19. Ef niturbasaröð í DNA er ACTTGGAG, þá verður RNA afrit sem tekið er:
c ACUUGGAG.
c UGAACCUC.
c TGAACCTC.
c UGUUCCTG.
c TCUUCCTC.
20. Sáðfrumur myndast í eistum, en eru geymdar í:
c Blöðruhálskirtli.
c Eistnalyppu.
c Sáðrás.
c Sáðpíplum.
c Sáðmóðurfrumu.
21. Karlmaður í blóðflokki AB á barn í blóðflokk B. Hver getur blóðflokkur móðurinnar
verið?
c Ablóðflokkur.
c Bblóðflokkur.
c ABblóðflokkur.
c Oblóðflokkur.
c Öllum ofantöldum.
22. Ef karlmaður hefur Xtengdan víkjandi sjúkdóm, hver eftirfarandi fullyrðinga er þá
möguleg?
c Móðurafi hans hefur hugsanlega borið genið þó hann hafi ekki verið sýktur sjálfur.
c Föðurafi hans hefur hugsanlega borið genið til hans þó hann hafi ekki verið sýktur
sjálfur.
c Móðir hans hefur borið genið til hans þó hún hafi ekki sjúkdóminn.
c Móðir hans verður að hafa haft sjúkdóminn til að geta borið hann til hans.
23. Blóðsugur (Leeches) tilheyra:
c Lindýrum (Mollusks).
c Liðfætlum (Arhropods).
c Liðormum (Annelids).
c Hringormum(Roundworms).
c Krabbadýrum (Crustaceans).
24. Örvera þessi hefur ekki kjarnhimnu utan um erfðaefni sitt og sumar hafa hringlaga auka
DNA. Þessi lífvera er:
c Baktería.
c Sveppur.
c Veira.
c Frumvera.
c Retroveira.
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25. Ein eftirfarandi lífvera fer í gegnum lirfustig sem kallast Deuterostome:
c Kónguló (Arachnida).
c Liðormur (Annelida).
c Skordýr (Insecta).
c Krossfiskur (Echinoderm).
c Flatormur (Flatworms).
3. (5%) Fjallið í stuttu en hnitmiðuðu máli um helstu leiðir kjarnafrumu (eucariotic cell) til
að flytja efni inn og út með himnupróteinum.
4. (6%)
a) Gerið grein fyrir því sem gerist í fyrri hluta meiósu.
b) Hvernig hefur röðun litninga á spólur í fyrri hluta meiósu áhrif útkomuna í lok
skiptingarinnar í heild?
5. (6%) Gerið í stuttu en hnitmiðuðu máli grein fyrir:
a) hólfaskiptingu hjartans og lokum milli hólfa.
b) flæði blóðs um hjartað.
6. (5%) Gerið grein fyrir hormónastjórn tíðahrings kvenna.
7. (4%) Gerið grein fyrir hlutverkum við meltingu og niðurbrot fæðunnar hjá eftirfarandi:
Munnur.
Magi.
Smáþarmar.
Ristill.
8. (5%) Fjallaðu um nokkrar helstu vísbendingarnar sem notaðar eru til að færa rök fyrir
þróun lífsins á jörðinni.
9.(4%)
a) merkið rétt heiti inn á eftirfarandi mynd.
b) gerið grein fyrir hlutverkum merktu atriðanna.
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10. (4%) Kona sem er í blóðflokki B og karl sem er í blóðflokki A geta eignast börn í öllum
blóðflokkum, en þau geta ekki eignast litblindan son þó faðirinn sé litblindur. Færðu
rök fyrir því hvernig á þessu stendur með tilliti til blóðflokka og litblindu.
Blóðflokkar.
Litblinda.
11. (5%) Þegar um er að ræða ríkjandi erfðasjúkdóma (autosomal dominant dissorder) og
víkjandi erfðasjúkdóma (autosomal recessive dissorder) verða ættartré þeirra
fjölskyldna mjög misjöfn. Berið þau saman í stuttu en hnitmiðuðu máli.

Lögfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild
1. (30%) Skýrið í stuttu máli eftirfarandi hugtök:
a) Þinglýsing ( 5%).
b) Fasteign (5%).
c) Skuldafrágöngubú ( 5%).
d) Krafa (5%).
e) Áhættuskipti (5%).
f) Félagsdómur (5%).
2. (10%) Eru eftirfarandi fullyrðingar sannar eða ósannar:
Dragið hring um rétt svar.
1
2
3

Í fjarveru forseta Íslands fer forsætisráðherra einn með forsetavald.
Umboðsmaður Alþingis hefur aðallega það hlutverk að vinna að
bættum hag barna og standa vörð um réttindi þeirra.
Engin lög eru til um lausafjárkaup en venja er að lögjafna frá lögum
um fasteignakaup nr. 40/2002.

S
S

Ó
Ó

S

Ó
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4
5
6
7
8
9
10

Kjarasamningar eru lágmarkssamningar um kaup og kjör.
Fullnustuveð er veðréttur sem stofnast við fjárnámsgerðir eða
skiptameðferð búa.
Fordæmi er dæmi um réttarheimildina sett lög.
Pöntun skal talin kaup ef sá sem býr til hlutinn á að leggja til efni í hann.
Hlutaskírteini eru ekki viðskiptabréf.
Við hjónavígslu myndast fjárfélag með hjónum.
Löggiltir fasteignasalar fá sérstaka löggildingu til að reka fasteignasölu frá
félagsmálaráðuneytinu.

S
S

Ó
Ó

S
S
S
S
S

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

3. (10%) Merkið með krossi í viðeigandi reit.
1. Hvað er rýmkandi lögskýring?
c Efni lagaákvæðis skýrt eftir orðanna hljóðan.
c Efni lagaákvæðis túlkað rýmra en orðin gefa til kynna.
c Lagaákvæði skýrt þannig að tilvikin séu þar tæmandi talin og því talið að

gagnstæð regla gildi um tilvik sem ekki rúmast innan ákvæðisins.
2. Þegar lög kveða á um gildistöku þegar í stað, hvenær taka þau þá gildi?
c Við undirritun.
c Þegar þau eru birt.
c Frá og með 1. degi þess mánaðar, er liðnir eru 3 almanaksmánuðir hið skemmsta

frá birtingu.
3. Hvað er réttarvenja?
c Dómsúrlausn um ólögfest atriði notuð sem fyrirmynd í síðara dómsmáli.
c Lausn fundin eðli máls samkvæmt.
c Menn hafa um langt skeið hagað sér með ákveðnum hætti því þeir telja sér það

heimilt eða skylt.
4. Hvað er umboðsmennska?
c Tilboðssöfnun.
c Þegar A gerir löggerning í nafni B gagnvart C samkvæmt heimild frá B.
c Þegar A gerir löggerning gagnvart C í eigin nafni en fyrir reikning B.

5. Hvað er gerðardómur?
c Dómstóll í skilningi stjórnarskrár.
c Lögbundinn eða samningsbundinn úrskurðaraðili á einkaréttarsviði.
c Almennur dómstóll.

6. Hver er æðsta réttarheimildin?
c Lög í þrengri merkingu.
c Stjórnarskráin.
c Fordæmi Hæstaréttar.

7. Stjórnvaldsfyrirmæli eru:
c Dómar.
c Lög frá Alþingi.
c Ýmis fyrirmæli sett af framkvæmdarvaldshöfum með valdaframsali frá

löggjafarvaldi.
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8. Hverjir fara með ákæruvald í opinberum málum?
c Ríkissaksóknari, ríkislögreglustjóri og lögreglustjórar.
c Ríkislögreglustjóri, dómsmálaráðherra og lögreglustjórar.
c Dómsmálaráðherra, ríkislögmaður og ríkissaksóknari.

9. Hvað er þingfesting?
c Sá dagur sem Alþingi kemur fyrst saman til nýs löggjafarþings (1. okt).
c Upphaf málsmeðferðar fyrir dómi.
c Þegar stefna er birt stefnanda.

10. Landsdómur tekur til afgreiðslu mál vegna:
c Vinnudeilna.
c Ráðherraábyrgðar.
c Opinberra mála.

4. (10%) Fjallið um flokkun alþjóðlegra mannréttindaákvæða í neikvæð réttindi og jákvæð. Í
hverju felst munurinn á þessum réttindum? Nefnið dæmi um jákvæð og neikvæð
mannréttindi og alþjóðasamninga sem ætlað er að verja slík réttindi.
5. (15%) Nefnið fimm ógildingarástæður í samningarétti, þ.e. atriði sem geta valdið því að
samningur verður ógildur. Teljið ástæðurnar upp, skilgreinið þær og komið með
dæmi til rökstuðnings.
6. (25%) Raunhæft verkefni (25%).
Svarið eftirfarandi spurningum og rökstyðjið svar ykkar.
I.
Jón Hákon Halldórsson heitir maður, sjötugur að aldri, og býr í Fellahverfinu ásamt
eiginkonu sinni til þrjátíu og fimm ára, Svövu Pétursdóttur. Saman eiga þau soninn
Vigni en Jón Hákon á með fyrri eiginkonu sinni stúlkuna Sesselju. Sonur Jóns Hákonar
og Svövu, Halldór Karl, lést fyrir þremur árum síðan og skildi eftir sig tvö börn, þau
Eggert Pál og Olgu. Að lokum má geta þess að móðir Jóns Hákonar, Teresa, er enn við
hestaheilsu, 99 ára að aldri.
Hinn 18. janúar sl. lést Jón Hákon á heimili sínu eftir erfiða flensu. Í næsta mánuði
eiga að fara fram skipti á dánarbúi Jóns. Í byrjun apríl lagði lögfræðingur Jóns fram
erfðaskrá, undirritaða af Jóni Hákoni og tveimur arfleiðsluvottum í samræmi við reglur
erfðaréttar, þar sem fram kemur sá vilji Jóns að Golfsamband Íslands erfi kr.
10.000.000, eftir sinn dag. Fjölskyldan er ekki sátt við þessa ráðstöfun, enda hafði hin
tímafreka golfiðkun Jóns fremur farið í taugarnar á Svövu og börnunum. Jafnframt hefur
Sesselja gefið sig fram við skiptin og krefst hún þess að fá arf eftir föður sinn. Þessu
mótmæla Svava og börn hennar, enda hafði Sesselja fyrir löngu slitið öllu sambandi við
föður sinn og hann margsinnis lýst því yfir á mannamótum í gegnum tíðina að hún fengi
ekki krónu eftir sinn dag.
Heildarverðmæti eigna Jóns við skiptin er kr. 25.000.000, og fara skiptin fram í
samræmi við reglur erfðaréttar.
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II.
Í kjölfar andláts Jóns Hákonar ákvað Svava Pétursdóttir að minnka við sig og
fjárfesta í 100 fermetra íbúð í Vogahverfinu. Íbúðin er í fjöleignahúsi sem reist var árið
1960 og var kaupverð hennar kr. 12.000.000,.
Áður en Svava gerði tilboð í íbúðina fór hún ásamt Vigni, syni sínum sem er
húsasmíðameistari, og skoðaði íbúðina hátt og lágt. Við skoðun þeirra mæðgina kom í
ljós að gluggar íbúðarinnar voru illa farnir og þörfnuðust viðgerða. Aðra sjáanlega galla
komu þau ekki auga á við skoðun sína. Þessu næst gerði Svava tilboð sem var samþykkt
og var kaupsamningur undirritaður.
Svava varð þess áskynja, eftir að hún flutti inn í íbúðina þann 1. mars sl., að ýmsir
vankantar voru á íbúðinni. Stór sprunga var á vegg í svefnherbergi á bak við fataskáp,
blöndunartæki í eldhúsi og baðherbergi voru ónýt auk þess sem gluggar íbúðarinnar láku
hraustlega í vonskuveðrum. Svava fékk Vigni til að meta gallana og var það niðurstaða
Vignis að heildarkostnaður vegna viðgerðanna væri kr. 1.250.000,. Múrverk vegna
sprungunnar kostar kr. 1.000.000,, ný blöndunartæki kosta kr. 50.000, og viðgerð á
gluggum kostar 200.000,.
Svava er að vonum afar ósátt við gallana sem hún telur vera á íbúðinni og hefur hún
þess vegna krafist úrbóta frá seljendunum, þeim Ragnari og Maríu. Svava, sem á eftir að
greiða kr. 2.000.000, í lokagreiðslu vegna íbúðarkaupanna, hefur tjáð seljendunum að
hún muni ekki koma til með að inna greiðsluna af hendi við útgáfu afsals.
III.
1. Hverjir munu koma til með að erfa Jón Hákon og hvert verður hlutfall þeirra af
heildarverðmæti eigna hans?
2. Hvaða kröfur getur Svava gert á hendur Ragnari og Maríu vegna gallanna?
3. Geta Ragnar og María krafist þess að fá lokagreiðsluna greidda? Hver yrðu líkleg málalok?

Lögfræði, 6. bekkur, allir nema alþjóðadeild
Prófið er að öllu leyti eins og lögfræði, 6. bekkur, alþjóðadeild nema fjórða dæmið:
4. (10%) Hver er munur á réttarstöðu fólks sem er í hjónabandi annars vegar og í óvígðri
sambúð hins vegar?

Nát123, 5. bekkur, allir nema stærðfræðideild
1. (40%) Krossaspurningar. Merkið aðeins við einn möguleika.
1. Á sjötta áratug síðustu aldar tókst tveimur vísindamönnum að ráða í lögun og
efnasamsetningu erfðaefnis lífvera, DNA. Þetta voru:
c Murray GellMann og James Watson.
c James Chadwick og Francis Crick.
c Francis Crick og James Watson.
c Ernst Rutherford og Francis Crick.
c Rosalind Franklin og James Chadwick.
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2. Ef eðlismassi andrúmslofts er 0,0012 g/cm3 við tilteknar aðstæður, hve stórt ílát þyrfti til
að rúma 100 g?
c 0,833 dm3.
c 8,33 dm3.
c 83,33 dm3.
c 833,3 dm3.
c 8333 dm3.
3. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að rannsaka hlutina sjálfa. Hann hafði mikla trú á
getu mannfólksins til að ná tökum á umhverfi sínu og beisla orkuuppsprettur í eigin
þágu. Hér er átt við frægan Englending sem var uppi á 13.öld:
c Vilhjálm frá Ockham.
c George Berkeley.
c Ernest Rutherford.
c Roger Bacon.
c Robert Boyle.
4. Þegar jarðalkalímálmar mynda jónir fá þeir:
c +2 hleðslu.
c +1 hleðslu.
c 1 hleðslu.
c 2 hleðslu.
c 3 hleðslu.
5. Liþíum (Li) atóm með massatöluna 8 hefur:
c 4 nifteindir, 4 rafeindir og 4 róteindir.
c 5 nifteindir, 3 rafeindir og 3 róteindir.
c 3 nifteindir, 8 rafeindir og 8 róteindir.
c 8 nifteindir, 8 rafeindir og 8 róteindir.
c 2 nifteindir, 6 róteindir og 6 rafeindir.
6. Hver eftirfarandi lýsinga á við um hitahvolf lofthjúpsins?
c Efsta lag lofthjúps jarðar. Nær frá efri mörkum miðhvolfs upp í nokkur hundruð km
hæð.
c Er í 5080 km hæð. Einkennist af háum hita og þrýstingi.
c Er á milli veðrahvolfs og heiðhvolfs og einkennist af miklum sveiflum í loftþrýstingi.
c Eitt af hvolfum lofthjúps jarðar. Er þéttast og heitast í 25 km hæð.
c Loftþrýstingur er mestur neðst í hitahvolfinu og hitinn er það að jafnaði um 17 °C.
7. Hvert eftirfarandi efnahvarfa er dæmi um sýrubasa hvarf?
c 2H 2(g) + O2(g) à 2H2O(g).
c HCl(aq) + NaOH(aq) à H2O(l) + NaCl(aq).
c 4Fe(s) + 3O2(g) à 2Fe3O4(s).
c Ag+(aq) + Cl(aq) à AgCl(s).
c 2C2H6(g) + 7O2(g) à 4CO2(g) + 6H2O(g).
8. Sýra er efni sem:
c Gefur frá sér vetnisjón (H+) í vatnslausn.
c Tekur til sín hýdróníumjón (H3O+) í vatnslausn.
c Myndar hýdroxíðjónir (OH) í vatnslausn.
c Getur tekið við vetnisjónum (H+) í vatnslausn.
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c Getur tekið við róteindum (P+) í vatnslausn.
9. Sumar lífverur geta aflað sér orku án þess að súrefni komi til. Dæmi um þetta eru
gersveppir. Þegar þeir brjóta niður glúkósa (vinna orku úr honum) myndast:
c Vatn og koldíoxíð.
c Vetni og koldíoxíð.
c Vatn og etanól.
c Vatn og vetni.
c Koldíoxíð og etanól.
10. Örbylgjuofn notar:
c Hátíðnihljóðbylgjur.
c Lágtíðnihljóðbylgjur.
c Ómbylgjur.
c Rafsegulbylgjur.
c Innrauðar bylgjur.
11. Hann vann brautryðjendastarf í rúmfræði og setti fram lögmál um uppdrif hluta í vatni.
Hér er átt við:
c Empedóklaes.
c Demókrítos.
c Arkimedes.
c Heron.
c Aristótelesi.
12. Ákveðin gerð rafsegulbylgna sem notaðar eru til fjarskipta endurkastast frá jónahvolfinu,
sem er í efri hluta lofthjúps jarðar. Hér er átt við:
c Innrauðar bylgjur.
c Útfjólubláar bylgjur.
c Stuttar örbylgjur.
c Langar örbylgjur.
c Útvarpsbylgjur.
13. Lífefnaorka er orka sem er bundin í:
c Jarðolíu.
c Gróðri.
c Jarðgasi.
c Metangasi.
c Kolum.
14. Stöðuorka hlutar flokkast undir:
c Varmaorku.
c Innri orku.
c Lággæðaorku.
c Hágæðaorku.
c Hreyfiorku.
15. SIeiningin fyrir massa er:
c Milligramm (mg).
c Centigramm (cg).
c Gramm (g).
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c Desigramm (dg).
c Kílógramm (kg).
16. 50 kg kassi er hífður upp í 9 m hæð. Hve mikil vinna var framkvæmd?
c 4410 J.
c 45,91 J.
c 17,64 J.
c 450 J.
c 5,46 J.
17. Raforkuvinnsla með sjávarfallavirkjunum:
c Er enn á undirbúningsstigi.
c Verður ekki framkvæmanleg í nánustu framtíð.
c Er framkvæmd með góðum árangri í Vestmannaeyjum.
c Er framkvæmd á nokkrum stöðum í heiminum.
c Er talin of óhagkvæm og því ekki á dagskrá.
18. Eina efnið sem myndast við bruna vetnis er:
c Kolmónoxíð.
c Koldíoxíð.
c Súrefni.
c Vatn.
c Metangas.
19. Í raftengdri rás þar sem eru tvær hliðtengdar mótstöður:
c Er spennan sú sama yfir mótstöðurnar.
c Fer spennan eftir viðnáminu í hvorri mótstöðu um sig.
c Er spennan í mótstöðunum helmingi minni en spennan í spennugjafanum.
c Er spennan í mótstöðunum helmingi meiri en spennan í spennugjafanum.
c Er heildarspennan jöfn summu spennanna yfir mótstöðurnar.
20. Hverja af eftirtöldum orkuuppsprettum má rekja til sólar og telst endanleg orkulind?
c Vindorka.
c Raforka.
c Sjávarfallaorka.
c Jarðolía.
c Jarðhitaorka.
2. (20%) Útskýrið eftirfarandi atriði í stuttu máli:
a) Mýrarauði
b) Eðlisvarmi
c) Londonkraftar
d) Riðstraumur
e) Sólhlöður
f) Surtarbrandur
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3. (6%) Brennisteinskís, FeS2 er einnig nefnt glópagull vegna þess að það
líkist gulli. Hægt er að þekkja það frá gulli með því að kveikja í því, en þá
myndast efnin Fe3O4 og SO2:
3FeS2 + 8O2 à Fe3O4 + 6SO2.
a) Hve mörg g myndast af Fe3O4 ef 3,5 g hvarfast af FeS2 ? Svar: ___g af Fe3O4.
b) Hve mörg mól þarf af súrefni til að brenna 14 g af glópagulli? Svar:____mól af
O2
4. (6%)
a) Ökumaður á leið frá Reykjavík til Akureyrar sér lögreglubíl framundan þegar
hann nálgast Blönduós. Honum verður litið á hraðamælinn og sér að hann ekur á
hraðanum 110 km/klst. Ökumaðurinn ákveður því að hemla þar til hraðinn er
orðinn 90 km/klst. Ef hemlunarvegalengdin er 290 m, hver er hröðun bílsins á
meðan hann hemlar?
Svar: ____________ m/s2.
b) Hve mörg W er straujárn ef 30 mínútna notkun kostar 4 kr. og kWh kostar 6.50
kr?
Svar:_____________W.
5. (6%)
a)
i) Þegar efnið Ca(OH)2 hvarfast við HCl, myndast efnin kalsíumklóríð, CaCl2 og
vatn, H2O.
Ritið og stillið jöfnu efnahvarfsins:
ii) Fyllið út auðu reitina í töflunni:
Efni
2

b)

Sætistala

Fjöldi
róteinda

Fjöldi
nifteinda

Fjöldi
rafeinda

Massatala

H

31

P

16

O2
Spurt er um frumefnið brennistein (S):
i) Hvort er efnið málmur, málmleysingi, hliðarmálmur eða hálfmálmur?
ii) Hvers konar jón má gera ráð fyrir að efnið myndi?
iii) Hver er sennileg formúla efnasambands sem myndast þegar brennisteinn og
natríum (Na) hvarfast?
iv) Sýnið rafeindaskipan brennisteins með teikningu.

6. (5%) Talið er að Íslendingar nýti innan við 15% af nýtanlegri, innlendri orku.
Fólk hefur velt því fyrir sér hvernig nýta megi meira af þeirri orku sem
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landið býður upp á. Fjallið í stuttu máli um þá nýtingarmöguleika í
framtíðinni sem helst hafa verið nefndir.
7. (6%) Fjallið um hreyfingarlögmál (hreyfilögmál) Newtons.
8. (6%) Gerið grein fyrir kjarnaklofnun og hvernig hún er notuð til
raforkuframleiðslu.
9. (5%) Hver eru megineinkenni lífrænna efna?

Markaðsfræði I, 5. bekkur, alþjóðadeild
1. (30%) Hver kross gildir 2 % (2 stig). Aðeins einn valkostur er réttur. Ef merkt er við tvo
telst svarið rangt. Dregið er frá 0,5 stig fyrir rangt svar.
a) Þegar nokkur stór fyrirtæki sjá um allt framboð á markaði er það kallað:
c Einkasala.
c Fákeppni.
c Verðleiðsögn.
c Einkasölusamkeppni.
b) Hvaða söluráði er mikilvægastur?
c Vara.
c Verð.
c Kynning.
c Dreifing.
c) Á líftíma sínum ganga vörur í gegnum fjögur meginstig. Þessi stig eru:
c Fæðing, vöxtur, fullþroski, hrörnun.
c Fæðing, vöxtur, fullþroski, dauði.
c Meðganga, fæðing, vöxtur, hrörnun.
c Allt hér að ofan er rétt.
d) Kynningarstarf á vaxtarstigi vöru ætti að miða að því að:
c Leggja áherslu á sérstöðu.
c Halda kynningum í lágmarki.
c Hvetja neytendur til að kaupa vöruna.
c Láta neytendur vita af vörunni.
e) Þegar neytendum er skipt í markhópa eftir einstaklingseinkennum er m.a. skipt eftir:
c Aldri.
c Lífsstíl.
c Búsetu.
c Menntun.
f) Þegar notuð er lýðfræðileg skipting í markhópa þá er m.a. skipt eftir:
c Persónuleika.
c Tilefni kaupa.
c Lífsstíl.
c Þjóðerni.
g) Þegar fyrirtæki framleiðir eina vöru fyrir alla markhópa þá er fyrirtækið að nota:
c Staðfærslu.
c Miðaða markaðssetningu.
c Heildarmarkaðssetningu.
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c Fjölbreytta markaðssetningu.

h) Hvaða skilyrði þarf góð markaðshlutun að uppfylla?
c Markhópurinn þarf að vera nægilega stór.
c Markhópurinn þarf að vera aðgengilegur.
c Það þarf að vera hægt að mæla stærð markhópsins.
c Allt hér að ofan er rétt.
i) Hvað er annað skrefið í boðmótunaráætlun (boðmótunarstefnu)?
c Meta árangur.
c Skilgreina markmið skilaboðanna.
c Velja saman kynningarráðana.
c Skilgreina markhópinn.
j) Hvaða líkan getur verið gott hjálpartæki við að finna út hver markmið skilaboða eiga
að vera?
c SVÓT.
c Samkeppnismódel Porters.
c AIDA.
c BCG.
k) Hvaða afstaða til markaðsmála er æskilegust?
c Markaðsafstaða.
c Vöruafstaða.
c Þjóðfélagsleg markaðsafstaða.
c Söluafstaða.
l) Hvernig er best að ákvarða hversu mikið fjármagn fyrirtæki á að nota til
kynningarmála?
c Nota þann pening sem til er.
c Nota svipað fjármagn og samkeppnisaðilar.
c Nota hlutfall af núverandi eða væntanlegri heildarsölu.
c Skilgreina markmið, gera áætlun og meta kostnað áætlunarinnar.
m) Hvað getur valdið breytingum á markaðsverði?
c Verðbólga.
c Samdráttur í efnahagslífinu.
c Umfram framleiðslugeta.
c Allt hér að ofan.
n) Einstaklingar eða fyrirtæki sem kaupa vörur og þjónustu sem nota á til framleiðslu á
öðrum vörum eða þjónustu starfa á:
c Endursölumarkaði.
c Stofnanamarkaði.
c Neytendamarkaði.
c Iðnaðarmarkaði.
o) Hvaða þætti þarf að skoða í ytra umhverfi fyrirtækja?
c Tækni, menningu og fjármálastofnanir.
c Tækni, lög og menningu.
c Menningu, viðskiptavini og samkeppnisaðila.
c Enginn kross réttur.
2. (3%) Alla daga verðum við fyrir miklu áreiti í formi auglýsinga og annarra kynninga.
Hvaða áreitum taka einstaklingar helst eftir? (Nefnið 3 atriði).
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3. (2%) Hver eru einkenni góðrar auglýsingar (Nefnið 4 atriði).
4. (5%) Það er talað um að stundum séu margir þáttakendur í kaupum á vöru sérstaklega ef
hún er með hátt sinnustig. Hverjir eru þessir þáttakendur? (Nefnið 5 atriði).
5. (5%) Hvað eru kynningarráðar? Gerðu grein fyrir þeim og nefndu tvö dæmi um hvern.
6. (15%) Stuttar skilgreiningar– hver skilgreining gildir 3%. (Athugið að hér eigið þið að velja
5 atriði af 7).
Neytendamarkaður.
Ímynd.
Hátt sinnustig.
Þrýstiaðferð.
Fákeppni.
Samanburðarhópar.
Eftirkaupaáhrif.
7. (5%) Útskýrðu markaðsmiðun ítarlega!
8. (5%) Gerðu grein fyrir umhverfi fyrirtækja (sjálfsumhverfi, innra umhverfi og ytra
umhverfi). Af hverju er mikilvægt fyrir fyrirtæki að skoða og meta umhverfi sitt
reglulega?
9. (5%) Hvaða þættir hafa áhrif á kaupvenjur neytenda?
10. (5%) Út á hvað gengur markaðsfræði? Er hún bara fyrir fyrirtæki? Af hverju ættu fyrirtæki
að leggja áherslu á öflugt markaðsstarf? Rökstyðjið.
11. (10%) Neyslumynstur einstaklinga eftir því hvar þeir eru staddir á æviskeiðinu – fyllið inn í
töfluna.
Taflan sýnir fjögur mismunandi æviskeið. Skrifið stuttar skilgreiningar um viðkomandi
markhópa, þarfir þeirra og hvaða vörur teljast til nauðsynjavara svo og dæmi um aðrar
vörur (ekki nauðsynjavörur) sem miðað er á hann. Tilgreinið einnig í hvaða miðli (hvar
nákvæmlega) er heppilegast að auglýsa fyrir viðkomandi markhóp.
Unglingar

Ungt barnlaust fólk

Barnafólk

Miðaldra fólk
(4060)

Skilgreinið hópinn.
(Stutt skilgreining).
Hverjar eru þarfir hópanna?
Hvaða vörur teljast til
nauðsynjavara.
(Nefndu 23 vörur fyrir
hvern markhóp)
Nefndu aðrar vörur sem
miðaðar eru á hópana.
(Nefndu a.m.k. 2 vörur fyrir
hvern markhóp)
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Hvar ætti að auglýsa fyrir
þessa mismunandi hópa?
(Nefndu a.m.k. 2 miðla fyrir
hvern markhóp)

12. (5%) Útskýrðu PEST greiningu.
13. (5%) Útskýrðu SVÓT greiningu.

Markaðsfræði I, 5. bekkur, viðskiptadeild
Prófið er að öllu leyti eins og markaðsfræði, 5. bekkur, alþjóðadeild nema tólfta og þrettánda
dæmið:
12. (5%) Hvað geta framkvæmdaraðilar markaðsrannsókna gert til þess að rannsóknin sé eins
marktæk og mögulegt er?
13. (5%) Útskýrðu muninn á þýði og úrtaki.

Menningarfræði II, 6. bekkur, alþjóðadeild
I. (10%) Merkið með krossi í viðeigandi reit.
1.
c
c
c
c
c

Ganesha er:
Einn af guðum hindúa, oft sýndur með fílshöfuð.
Endurfæðing í skilningi hindúa.
Frægasta ritverk hindúasiðar.
Stéttleysingi samkvæmt fornu indversku kerfi.
Tilbeiðsluhreyfing innan hindúasiðar.

2.
c
c
c
c
c

Hvert eftirtalinna ríkja á ekki landamæri að Írak?
Íran.
Kúvæt.
Lýbía.
SaudiArabía.
Sýrland.

3.
c
c
c
c
c

Eitt eftirtalinna ríkja telst ekki til arabalanda. Hvert?
Egyptaland.
Írak.
Jórdanía.
Túnis.
Tyrkland.

4.
c
c
c
c
c

Í hverju eftirtalinna landa búa flestir gyðingar?
Bandaríkjunum.
Ísrael.
Palestínu.
Rússlandi.
Úkraínu.

5. Hvað er madrasa?
c Ein hinna fimm stoða íslams.
c Heildarsafn íslamskra lagaboða.
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c Hópur herskárra shíta.
c Hópur íslamskra dulspekinga.
c Íslamskir trúfræðiháskólar.
6.
c
c
c
c
c

Hassídar draga heiti sitt af hebreska orðinu hasid, sem merkir:
Fasta.
Heilagt stríð.
Heittrúarmaður.
Hermaður.
Sendiboði.

7. Þeir tilheyra einni elstu kirkjudeild kristinna manna en hún er talin hafa verið stofnuð á
fimmtu öld. Flestir búa í Egyptalandi en þá er einnig að finna í Jórdaníu. Spurt er um:
c Baptista.
c Kopta.
c Maroníta.
c Meþódista.
c Mormóna.
8.
c
c
c
c
c

Kabbala er:
Dulhyggjustefna innan gyðingdóms.
Gyðingleg þjóðernisstefna.
Hugmyndafræði kristinna bókstafstrúarmanna.
Meinlætastefna innan íslam.
Pólitísk hugmyndafræði hindúa.

9.
c
c
c
c
c

Sál frá Tarsos er betur þekktur sem:
Jesaja spámaður.
Lúkas guðspjallamaður.
Páll postuli.
Salómon konungur.
Sál konungur.

10. Uppruni orðsins yankee mun vera óljós en það var upphaflega notað um tiltekna íbúa:
c Chicago.
c Flórída.
c Kaliforníu.
c NýjaEnglands.
c Texas.
II. (20%) Gerið grein fyrir 5 af 8 atriðum:
Ayatollah Khomeini.
Bharata Mata.
Gamal Abd El Nasser.
Heilagur Ágústínus.
Hannukah.
Iblis.
Járntjaldið.
PLO.
III. (10%) Stutt ritgerð.
Kristnar kirkjudeildir – þrír meginhópar.
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Gerið stuttlega grein fyrir þeim þáttum sem helst greina að kirkjudeildir
mótmælenda, rómverskkaþólskra og rétttrúnaðarkirkjur (orþodoxar). Nefnið að
minnsta kosti þrjú trúaratriði sem ætla má að allir kristnir menn geti verið sammála
um.
IV. (20%) Ritgerð
Veljið annað tveggja viðfangsefna:
a) Gyðingar – trú og saga. Fjallið um gyðingdóm í sögulegu ljósi. Gerið þannig
grein fyrir mikilvægustu trúarkenningum og siðum, sem og stofnun ríkis gyðinga
á tuttugustu öld og vandamálum sem því hafa fylgt.
eða
b) Íslam. Segið frá tilurð og útbreiðslu múslimasiðar og grundvallarþáttum í trúnni.
Fjallið jafnframt um helstu innbyrðis deiluefni múslima að fornu og nýju.
V. (2 x 20% =40%). Tvær ritgerðir. Veljið tvö af fjórum viðfangsefnum:
a) Hrun kommúnismans í AusturEvrópu. Veljið að minnsta kosti þrjú ríki
AusturEvrópu þar sem kommúnistar hröktust frá völdum árið 1989 og lýsið því
með hvaða hætti hin pólitísku umskipti urðu. Fjallið jafnframt almennt um
þjóðfélagsaðstæður, atkvæðamikla einstaklinga og afdrifaríka atburði sem miklu
réðu um þróun mála í þeim löndum þar sem stjórnkerfi kommúnista var brotið á
bak aftur.
b) Hvað er þekking?; Hvað er hægt að þekkja (eða vita) og hvernig? Rökhyggja
og raunhyggja eru tvær ólíkar leiðir til að skilgreina og meta þekkingu. Úr hópi
heimspekinga sem jafnan eru taldir rökhyggjumenn má nefna René Descartes, en
þeir John Locke og David Hume eru frægir raunhyggjumenn. Fjallið um muninn
á þessum tveimur stefnum innan þekkingarfræðinnar. Takið dæmi til skýringar úr
kenningum ofangreindra manna eða annarra spekinga sem fjallað hafa um efnið.
c) Trúarbrögð – almenn einkenni og eiginleikar. Fjallið almennt um
uppbyggingu skipulagðra trúarbragða og hlutverk þeirra í lífi einstaklinga og í
samfélagi manna. Byggið umfjöllunina á kenningum Ninians Smarts um
víddirnar sjö (Seven dimensions) og takið dæmi til skýringar úr gyðingdómi,
kristni, íslam eða öðrum trúarbrögðum.
d) Bandaríkin – sérkenni menningarsvæða og sameiningartákn.
Saga Bandaríkjanna, atvinnuhættir, siðir og venjur hafa mótast af
menningarlegum margbreytileika og ólíkum uppruna íbúanna. Segið frá
viðtekinni skiptingu Bandaríkjanna í aðgreind menningarsvæði og fjallið um
helstu einkenni svæðanna. Lítið jafnframt til þeirra þátta sem ætla má að sameini
Bandaríkjamenn og nefnið tákn, hugmyndir eða annað sem miklu varðar í því
samhengi.
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Reikningshald, 6. bekkur, hagfræði og viðskiptadeild
Verkefni I. Skattauppgjör í árslok 2004 (60%)
EFNAHAGSREIKNINGUR 1. JAN 2004
Eignir
Veltufjármunir:
Banki
Skuldunautar
Vörubirgðir
Fastafjármunir
Fasteign
afskr

5.000
15.000
24.000

15.000
1.200

Skuldir og eigið fé
Skammtímaskuldir
Ógr. vsk.
Ógr. vextir
44.000 Ógr.tekju og eignask.
Ógr launat.gjöld
Lánardrottnar
Langtímaskuldir:

1.500
480
1.200
800
18.100

13.800

22.080
12.000

Veðlán
Áhöld
afskr
Bifreið
afskr

6.000
3.120
7.000
2.400

Eigið fé
2.880 Fyrning viðskiptakr.
4.600 Hlutafé
Óráðst. eigið fé
65.280

750
24.000
6.450

31.200
65.280

Dagbókarfærslur á árinu
Banki
Skuldunautar
Vörukaup með 25% vsk.
Sala vsk 25% meðtalinn
Virðisaukaskattur
Kostnaður með 25% vsk.
Seld bifreið
Skuldabréf v. bifreiða
Laun og launatengd gjöld
Ný vél
Erl. lán
Opinber gjöld
Lánardrottnar
Veðlán
Vaxtagjöld og verðbætur
Húsaleigutekjur

212.000
51.000
118.000

202.200
49.500
196.000

12.400
16.000
2.000
1.200
25.900
4.000
800
1.400
22.000
4.100
3.200
472.000

3.280
18.000

1.020
472.000

Færið skattauppgjör fyrir árið 2004. Takið tillit til athugasemdanna sem hér fylgja og nýtið allar
fyrningaheimildir. Fyrning viðpskiptakrafna og vörubirgða er 5%, og fyrning söluhagnaðar
100%. Virðisaukaskattur er 25%.
A)
1. Salan, vörukaupin og kostnaðurinn voru bókuð á viðkomandi reikninga með 25%
virðisaukaskatti og skal það leiðrétt.
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2. Rétt fyrir áramótin skilaði einn skuldunautur okkar vörum að söluverði kr. 2.500 m. vsk.
og er það óbókað.
3. Vörubirgðir í árslok voru að söluverði kr. 40.000 með 60% álagningu og 25% vsk.
4. Óbókaðar eru vaxtatekjur af bankainnistæðu kr. 600.
5. Nýta skal heimild um 5% niðurfærslu viðskiptakrafna og vörubirgða.
6. Á bifreiðareikningi eru tveir bílar. Annar er að stofnverði kr. 3.000 og hefur hann verið
afskrifaður um 48%, en hinn er að stofnverði kr. 4.000 og hefur verið afskrifaður samtals
um 24%. Fyrrnefndi bíllinn var seldur þann 1. okt. fyrir kr. 2.000 og var söluverðið fært
á reikninginn „seld bifreið” Af söluverðinu fengust kr. 1.200 greiddar með skuldabréfi
sem ber 8% vexti p.a. Óbókuð er fyrsta greiðsla af fjórum af bréfinu ásamt vöxtum sem
barst rétt fyrir áramót. Skal nú færa viðeigandi bókanir vegna þessara viðskipta.
7. Í ársbyrjun var keypt ný vél fyrir kr. 4.000 og bókuð á reikninginn „ný vél”. Vegna
vélakaupanna var tekið erlent lán upp á 40 evrur á genginu 82. Þann 1. júlí var greidd og
bókuð fyrsta afborgun 10 evrur á genginu 80. Í árslok er gengið á evrunni 78 og skal
lánið fært upp í samræmi við það ásamt ógreiddum 5% vöxtum p.a. í hálft ár. (Reiknið í
heilum tug).
8. Heimilar fyrningar eru 4% af fasteign,15% af bifreiðum og 12% af áhöldum og vélum.
9. Á reikninginn „Laun og launatengd gjöld hefur verið færð öll greidd launatengd gjöld kr.
1.400 en ógreidd launatengd gjöld frá fyrra ári kr. 800 eru skuldfærð á reikninginn. Í
árslok eru ógreidd laun kr. 500. Launatengd gjöld skulu vera 6% af launum ársins.
10. Samkvæmt álagningaseðli frá skattinum reyndust tekju og eignaskattur síðasta árs
vanreiknaðir um kr. 200 en greiðsla á tekju og eignaskatti var bókuð á reikninginn
„Opinber gjöld”.
11. Veðlánið er verðtryggt og ber 8% vexti p.a. en gjalddagi þess var 1. júlí. Þá var greidd
og bókuð afborgun og vextir en engar verðbætur færðar. Vísitalan hefur þróast með
eftirfarandi hætti á árinu 1. jan 252, 1. júlí 258,3 og 31. des 264.6. Nú skal bóka
verðbætur ársins og ógreidda vexti í árslok. Reiknið í heilum tug.
12. Í árslok er fyrirfram greiddur kostnaður kr. 500.
13. Óinnheimt er húsaleiga fyrir tvo mánuði kr. 490 fyrir hvorn mánuð.
14. Færið verkefnið út og leggið saman.
B)

Reiknið út 18% tekjuskatt og 1% eignaskatt.
Verkefni II (20%) Sjóðstreymi.
Eftirfarandi ársreikningar eru úr bókhaldi fyrirtækisins Hengirúm hf. vegna ársins 2004.
Færið sjóðstreymi inn á meðfylgjandi form.

Efnhagsreikningur 1. janúar 2004
Banki
Skuldunautar
Vörur
Fasteign 30.000
 afskr
6.000
Bifreið
8.000

4.000 Ógr. tekju og
eignask.
12.000 Ógr. launatengd gjöld
24.000 Ógr. vsk.
Ógr. vextir
24.000 Lánardrottnar
Veðlán

2.000
1.200
3.500
1.000
16.000
25.000
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 afskr

4.800

3.200
Hlutafé
Óráðstafað eigið fé
67.200

15.000
3.500
67.200

Efnhagsreikningur 31. desember 2004
Banki
Skuldunautar
Vörur
Fyrirfr. gr. kostn.
Fasteign
30.000
 afskr
7.200
Bifreið
afskr

15.000
1.500

2.020 Ógr. tekju og
eignask.
14.000 Ógr. launatengd gjöld
28.000 Ógr. vsk.
500 Ógr. vextir
Fyrirfr. innh. leiga
22.800 Lánardrottnar
Bílalán
Veðlán
13.500 Hluafé
Óráðstafað eigið fé
80.820

2.500
1.300
4.200
820
2.000
18.000
6.000
20.500
15.000
10.500
80.820

Rekstrareikningur ársins 2004
Rekstrartekjur
Sala
Leigutekjur

240.000
20.000

Rekstrargjöld
Vörunotkun
150.000
Laun +launat.gj
73.100
Annar kostn
20.700
Afskriftir
2.700
Rekstrarhagn. án fjármagnstekjur
og gjöld
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld +
verðbætur

260.000

246.500
13.500

2.500
4.300

Tap af seldum bíl

1.800
700

Áætlaður tekju og
e.sk

2.500
8.500
Hagn. eftir skatta

Þann 1. júlí var gamli bíllinn seldur fyrir kr. 2.500 og keyptur nýr fyrir kr 15.000. Vegna þessara
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viðskipta var tekið óverðtryggt bílalán uppá kr. 8.000. Þann 31.12. var greidd af því afborgun
kr. 2.000.
1. Veðlánið er verðtryggt og ber 8% vexti. Afborgun og greiðsla á vöxtum fór fram 1. júlí
og var afborgunin kr 5.075 en verðbætur fyrir fyrri hluta ársins voru kr. 375 en fyrir
seinni hlutann kr. 200.
2. Á árinu var greiddur út arður kr. 1.500.
Sjóðstreymi: Bein aðferð. Nafn:
Innstreymi vegna tekna og breytinga á skammtímaeignum:
Útstreymi vegna gjalda og breytinga á skammtímaskuldum:
Framlag frá rekstri
Fjárfestingahreyfingar:
Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á handbæru fé
Verkefni III (20%)
Efnahagsreikninga hlutafélaganna Bitinn hf. og Vitinn hf. voru þannig þann 31. des 2003.
Efnahagsreikningur Bitinn hf.31.des 2003
Eignir
Birgðir
Aðrar eignir

Skuldir og eigið fé
8.000 Skuldir
40.000 Hlutafé
Annað eigið fé
48.000

32.000
12.000
5.000
48.000

Óbókfærð viðskiptavild er metin á kr 6.000, ógreidd og óbókuð skattskuld er kr. 1.000 og
óbókaðir áfallnir vextir kr. 1.000

Verkefni A.
Hvert er gengi (innra virði) hlutabréfanna í Bitanum hf. miðað við efnahagsreikninginn að teknu
tilliti til athugasemdanna?

Verkefni B.
Gefin eru út jöfnunar hlutabréf í Bitanum hf. og hlutaféð aukið um 25%. Bréfin eru afhent
hluthöfum án endurgjalds. Hver verða áhrif þess á gengi hlutabréfanna?
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Verkefni C
Efnahagsreikningur Vitinn hf. 31.desember 2003
Eignir
Fasteign
Áhöld
Skuldunautar
Vörur
Sjóður
Eigin hlutabréf
Hlutabr. í Bitanum hf.
Tap

Skuldir og eigið fé
15.000 Lánardrottnar
10.000 Aðrar skuldir
4.000
7.000
2.200 Hlutafé
2.400
2.800
6.600
50.000

12.000
18.000

20.000

50.000

Bókið eftirfarandi aðgerðir vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar og viðskipta hjá Vitanum
hf. sem samþykktar voru á aðalfundi fyrirtækisins.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eigin hlutabréf eru eyðilögð en nafnverð þeirra er kr. 2.000.
Bókfært verð fasteignar hækkað í kr. 18.000.
Fjórðungur af bókfærðri áhaldaeign seldur gegn staðgreiðslu fyrir kr. 2.000.
Vörurnar afskrifaðar um 1.000.
Skuldunautur greiðir kr. 800 sem fullnaðargreiðslu fyrir 1.000 króna kröfu.
Lánardrottinn gefur 30% afslátt af 3.000 króna skuld gegn greiðslu eftirstöðva.
Hlutabréfin í Bitanum hf. eru bókfærð á upphaflegu nafnverði. Nú skal bóka móttöku
jöfnunarhlutabréfanna og meta öll bréfin á raunvirði miðað við verkefni B.
8. Hluthafar sem eiga bréf í Vitanum hf. að nafnverði kr 12.000 greiða 25% inn á bréf sín
gegn því að halda óbreyttu nafnverði en nafnverð annarra bréfa er lækkað um 25%.
9. Skrifið upp efnahagsreikning Vitans hf. eftir aðgerðirnar.
Verkefni III C: Nafn__________________________________________ bekkur________
Fasteign

Vörur
hlutabr

Áhöld

Sjóður

Skuldunautar

Eigin
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Hlutab. í Bitanum hf
Lánardrottnar

Aðrar skuldir

Tap

Hlutafé

EFNAHAGSREIKNINGUR

Hvert er gengi hlutabréfa í Vitanum hf. eftir þessar aðgerðir?

Rekstrarhagfræði, 5. bekkur, hagfræðideild
1. hluti. Útskýrið eftirfarandi atriði í mjög stuttu máli og setjið í hagrænt
samhengi eftir því sem við á. Nefnið einnig stutt dæmi þar sem það á við.( 20%)
1. 2%

Ótakmörkuð ábyrgð.

2. 2%

Algerir yfirburðir (e. Absolute advantage).

3. 2%

Framleiðslumöguleikaferill (e. Production possibility frontier).

4. 2%

Óæðri vara (e. Inferior good).

5. 2%

Staðkvæmdavara (e. Substitudes).

6. 2%

Jaðarframleiðsla (e. Marginal product).

7. 2%

Nashjafnvægi.

8. 2%

Minnkandi stærðarhagkvæmni (e. Diseconomics of scale).

9. 2%

Sokkinn kostnaður (e. Sunk cost).

10. 2%

Náttúruleg einokun (e. Natural monopoly).
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2. hluti. Stuttar spurningar. (15%)
1. 5%

Nefnið 5 atriði sem hafa áhrif á eftirspurn eftir venjulegri vöru. Útskýrið hvert atriði
fyrir sig í mjög stuttu máli.

2. 5%

Hvað er leikjafræði (e. Game theory)? Nefnið dæmi um hvernig hagfræðin getur nýtt
sér þessi fræði.

3. 5%

Óháð því hvert markaðsformið er, þ.e. hvort um sé að ræða fullkomna samkeppni,
einokun eða fákeppni, velja öll fyrirtæki það framleiðslumagn þar sem
jaðarkostnaður er jafn jaðartekjum. Hvers vegna?

3. hluti. Dæmi. (55%)
1.

Fyrirtæki eitt getur selt 500 einingar á verðinu 40 krónur. Fyrir hverja krónu sem
verðið lækkar eykst salan um 10 einingar. (9%)
a) Hver er jafna eftirspurnarlínunnar? (3%)
b) Hvert er hagstæðasta framleiðslumagn og verð ef jaðarkostnaður er 0,4m ? (3%)
c) Hver er bilteygni eftirspurnar ef verðið lækkar úr 40 krónum í 30 krónur? (3%)

2.

Fyrirtæki eitt framleiðir eina vörutegund og notar til þess þrjár vélar, X, Y og Z, og
lýsa vélarnar mismunandi framleiðslustigum. Breytilegur kostnaður véla X og Y er
hlutfallslegur. Er BEK 15 kr. fyrir vélategund X og einnig 15 kr. fyrir vélategund Y.
Full afkastageta hverrar vélar X er 150 einingar, en hver vél Y afkastar mest 900
2
1
einingum. Vél Z er hins vegar með HK = 6.000 - 30m + 60 m og er afkastagetan
2.000 einingar á vél. (8%)
a) Hvert er hagstæðasta framleiðslumagn og hvert er HEK í því magni. (5%)
b) Hvað þarf margar vélar af hverri gerð til að ná hagstæðasta framleiðslumagni?
(3%)
Eftirfarandi mynd lýsir stöðu fyrirtækis eins á ófullkomnum markaði. Í a) lið á að
tengja á milli en í b)f) lið á að fylla inn í eyður. Svarið í ljósi myndarinnar. (10%)
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3.
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a) Hver bókstafur á myndinni hér fyrir ofan táknar einn feril. Tengið saman bókstaf
og feril með línu: (5%)
A
B
C
D
E

JT
V
HEK
BEK
JK

b) Hagstæðasta magn er u.þ.b.________(1%)
c) Hagstæðasta verð er u.þ.b._________(1%)
d) Heildartekjur eru í hámarki þegar framleitt magn er u.þ.b.__________(1%)
e) Jafnvægispunktar (0punktar) eru u.þ.b. í magninu_______og_______(1%)
f) Hagnaður fyrirtækisins, m.v. að framleiða hagstæðasta magn, er
u.þ.b.______(1%)
4.

Fyrirtækið Nærbrók ehf. sem starfar á ófullkomnum markaði framleiðir og selur
slitsterkar nærbuxur fyrir herra og dömur. Framleiðslukostnaður er nákvæmlega sá
sami fyrir báðar tegundir. Hámarksframleiðslugeta er 2.500 nærbuxur. Eftirspurn
eftir herra og dömunærbuxum frá Nærbrók ehf. hefur verið metin eftirfarandi:
(21%)
Vherrar = 70 - 0,02m
Vdömur = 120 - 0,06m
a) Fyrirtækið hefur hingað til selt allar nærbuxur á 60 kr. óháð stærð og gerð
nærbuxna. Breytilegur kostnaður við framleiðsluna er samkvæmt jöfnunni:
BK = 0,015m 2 og fastur kostnaður er 50.000 kr. Hvað selur fyrirtækið mikið af
herra og dömunærbuxum og hver er hagnaðurinn/tap? (6%)
b) Þar sem eftirspurn eftir vörum Nærbrókar ehf. er ólík eftir kaupendahópum er
líklegt að hægt sé að ná fram hagræði í framleiðslunni. Hvernig myndir þú
ráðleggja eigendum Nærbrókar að haga framleiðslu og verðlagningu sinni til að
hámarka hagnað? Rökstyðjið með útreikningum og sýnið mögulegan ávinning af
breytingum. (6%)
c) Nú hefur orðspor þessara slitsterku nærbuxna farið víða og möguleikar á sölu
erlendis miklir. Talið er að fyrirtækið geti selt ótakmarkað magn til útlanda á 60
kr. stykkið. Hvernig er nú hagstæðast að haga sölu fyrirtækisins og hvernig skal
verðlagningunni háttað? Rökstyðjið. (6%)
2
d) Nú er BK = 0,015m . Hvað þarf BK að lækka mikið (þ.e. stuðullinn fyrir
framan magnið) til að hagkvæmast sé að fullnýta afkastagetu fyrirtækisins? (3%)

5.

Fyrirtæki eitt framleiðir tvær vörur X og Y. Framleiðslumöguleikum fyrirtækisins
má lýsa með eftirfarandi framleiðslumöguleikaferli: Y = 90 – 0,025X2. Verð á X er
12 kr. en verð á Y er 8 kr. (7%)
a) Hver er hagstæðasta framleiðslusamsetning á X og Y? (5%)
b) Segjum að þetta fyrirtæki þurfi alltaf að framleiða vörurnar X og Y í sömu
hlutföllum, þ.e. það verða alltaf framleidd jafnmörg X og Y. Hvað mun
fyrirtækið framleiða margar einingar af hvorri vöru? (2%)
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Rekstur fyrirtækja I., 5. bekkur, viðskiptadeild
1. (12%) Skilgreinið eftirfarandi hugtök:
Eftirspurnarráðar.
Kyrrstöðukostnaður.
Afkastavextir.
Tekjuband.
2. (20%) Segið til um hvort eftirfarandi atriði eru sönn (S) eða ósönn (Ó). Hvert atriði gildir
2%. Ef svarið er rangt er frádráttur 1%. Enginn frádráttur ef svari er sleppt.
1)_____Framboð fyrirtækis á ákveðinni vöru er eingöngu háð verði vörunnar.
2)_____Verðteygni eftirspurnar mælir viðbrögð í eftirspurðu magni við
framleiðslubreytingum.
3)_____Samkvæmt afkastalögmálinu er heildarframleiðslan fyrst stigminnkandi og
síðan stigvaxandi.
4)_____Eitt af helstu skilyrðum til að fá skráningu á aðallista Kauphallar Íslands er
að rekstrarsaga fyrirtækisins nái að minnsta kosti yfir 5 ár.
5)_____Jafngreiðslulán eru þess eðlis að fjárhæð afborgana er alltaf sú sama, áður en
tekið er tillit til verðbóta.
6)_____Til skamms tíma getur myndast hagnaður hjá fyrirtæki í fullkominni
samkeppni en ekki til langs tíma.
7)_____Fyrirtæki í einkasölusamkeppni eru verðtakar, þ.e. taka verðið sem gefið.
8)_____Einokun getur komið til vegna stigvaxandi kostnaðar við framleiðslu.
9)_____Stofnfjáráætlun er kostnaðaráætlun sem nær til þess kostnaðar sem leggja
þarf út í áður en eiginlegur rekstur hefst og er byggður á markmiðssetningu og
tilgangi stofnenda með rekstrinum.
10)_____Eitt af skilyrðum fyrir skráningu á aðallista Kauphallar Íslands (áður
Verbréfaþings Íslands) er að markaðsvirði hlutafjár sé að lágmarki 600 milljónir kr.
3. (10%) Merkið með krossi framan við rétta fullyrðingu. Athugið að aðeins ein fullyrðing er
rétt í hverjum lið.
Ef fjárfesting er arðsöm að mati fjárfesta þá:
c Hefur ávöxtunarkrafa fjárfestisins til fjárfestingarinnar verið hærri en afkastavextir
hennar.
c Hafa núvirtar útborganir verið hærri en núvirtar innborganir.
c Eru afkastavextir fjárfestingarinnar hærri en ávöxtunarkrafan sem gerð er til hennar.
c Er framtíðarvirði hennar jafnt og 0 kr.
c Allt ofantalið er rangt.
Ef breytilegur kostnaður (BK) er línulegur (hlutfallslegur) þá gildir um breytilegan
meðalkostnað (BMK) að hann:
c Fer sífellt hækkandi með auknu framleiðslumagni.
c Er sífellt lækkandi með auknu framleiðslumagni.
c Fer fyrst hækkandi en síðan lækkandi með auknu framleiðslumagni.
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c Er jafn jaðarkostnaði (JK).
c Er jafn meðalkostnaði (MK).
Eigið fé fyrirtækisins VOR ehf. er þann 31/12 1.500 m. kr. Hagnaður ársins er 180 m. kr.
Markaðsverðmæti hlutabréfa í fyrirtækinu er 2.600 m. kr., þar sem hlutafé er 800 m. kr.
Greiddur arður fyrir þetta tímabil er 10% af nafnverði hlutafjár. Hvert er gengi hlutabréfa
félagsins?
c Gengið er 1,625.
c Gengið er 2,0.
c Gengið er 3,25.
c Gengið er 4,44.
c Gengið er 8,0.
Eigið fé fyrirtækisins HAUST ehf. er þann 31/12 80 m. kr. Hagnaður ársins er 10 m. kr.
Markaðsverðmæti hlutabréfa í fyrirtækinu er 160 m. kr., þar sem hlutafé er 16 m. kr.
Greiddur arður fyrir þetta tímabil er 20% af nafnverði hlutafjár. Hvert var arðsemi eigin fjár
félagsins?
c Arsemi eigin fjár var 4,1%.
c Arsemi eigin fjár var 7,5%.
c Arsemi eigin fjár var 10%.
c Arsemi eigin fjár var 11,9%.
c Arsemi eigin fjár var 13,7%.
Framleiðslumöguleikajaðri varanna X og Y er lýst með jöfnunni: y=f(x)=5,2x2+150 þá er
verð vöru x 150 kr./ein. og verð vöru y 250 kr./ein. Besta afkoma fyrirtækisins er því kr.?
c 0 kr.
c 500 kr.
c 753 kr.
c 1.000 kr.
c Ekki er hægt að ákvarða afkomu fyrirtækisins á grundvelli framangreindra upplýsinga.
4. (6%) Hugrún keypti sér litla íbúð um daginn. Til að fjármagna kaupin tók hún lán að
fjárhæð kr. 10.000.000. Um er að ræða jafngreiðslulán til 25 ára og nafnvextir eru
6% p.a.
a) (2%) Reiknið greiðslubyrði Hugrúnar að því gefnu að hún ætli að borga af
láninu mánaðarlega. Meðfylgjandi jafna er
(( 1 + r )n * r)
hjálpleg.
A =
*H
n
((
1+
r
)
–
1)
b) (4%) Sýnið hvernig mánaðargreiðslan
skiptist í afborgun og vexti á tveimur fyrstu
gjalddögum lánsins.
5. (4%) Fyrirtæki selur tvær vörutegundir. Þegar verð vöru B hækkaði úr 120 kr./ein. í 126
kr./ein. þá jókst salan á vöru A úr 50 einingum á viku í 55 einingar á viku.
a) Reiknið verðvíxlteygni þessara vörutegunda.
6. (9%) Fyrirtæki starfar á markaði þar sem það getur selt alla sína framleiðslu á kr 700 á
einingu. Þá er heildarkostnaður fyrirtækisins sem um ræðir samkvæmt eftirfarandi
jöfnu:
HK = 4*m2 + 100*m + 12.000.
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a) (2%) Hvort starfar fyrirtækið á einokunarmarkaði eða á markaði þar sem
fullkomin samkeppni ríkir?
b) (5%) Reiknið hagkvæmast magn.
c) (2%) Reiknið hver afkoman getur best orðið.
7. (6%) Ásmundur ætlar að kaupa skuldabréf af Jónu. Um er að ræða eingreiðslubréf
(kúlubréf) sem gefið var út fyrir 15 árum síðan og er um 18 ára bréf að ræða. Bréfið
ber 11% nafnvexti og er að fjárhæð kr. 5.000.000.
a) (4%) Reiknið kaupverð bréfsins að því gefnu að Ásmundur geri 12%
ávöxtunarkröfu.
b) (2%) Reiknið gengi bréfsins þegar Ásmundur kaupir það.
8. (3%) Jafna MK er: MK = 10*m+18+5/m.
a) Hver er jaðarkostnaðurinn á einingu þegar framleiddar eru 25 einingar?
9. (10%) Jón er að velta fyrir sér að kaupa verslun í Platbæ. Vitað er að verslunin verður rifin í
lok árs 4 vegna nýbygginga sem á að reisa á lóðinni. Jóni stendur til boða að kaupa
verslunina á kr. 40.000.000. Jón lét gera fyrir sig markaðskönnun og samkvæmt
henni er velta í verslunum bæjarins kr. 300 milljónir á ári. Jón gerir ráð fyrir að
verslun hans muni hafa 10% markaðshlutdeild. Jón er bjartsýnn en því miður líka
blankur. Hann þarf því að taka lán fyrir öllu kaupverðinu ef af verður. Lánið ber 18%
ársvexti og eru þeir greiddir árlega. Allur höfuðstólinn er síðan greiddur í lok árs 4,
þegar rekstri lýkur (vaxtamiðabréf). Jón gerir ráð fyrir að árlegur launakostnaður
verði 2 milljónir kr. á ári. Þá þarf einnig að greiða fyrir vörurnar sem verða seldar og
kostnaðarverð seldra vara er 50% af tekjunum. Kostnaður vegna
markaðskönnunarinnar sem Kristín vinkona hans gerði var kr. 450.000. Kristín hefur
einnig bent Jóni á að þetta sé áhættusöm fjárfesting þannig að hann gerir 25%
ávöxtunarkröfu.
a) Á Jón að kaupa verslunina? Sýnið útreikninga og rökstyðjið út frá þeim. Athugið
að sýna hvern útborgunarlið/innborgunarlið, ekki slá þeim saman.
b) Kristín áttaði sig skyndilega á því að væntanlega fengi Jón eitthvað fyrir lóðina
þegar verslunin verður rifin. Eftir að þau höfðu rætt við bæjarstjórann í Platbæ
áætla þau að Jón geti selt lóðina á 10 milljónir króna á ári 4. Á Jón miðað við
þessa breyttu forsendu að kaupa verslunina? Sýnið útreikninga og rökstyðjið út
frá þeim.
10. (12%) Efnahagsreikningur fyrirtækisins PUÐ ehf. var eftirfarandi í árslok 2004:
Gerið rekstraráætlun fyrir janúar 2005.
EIGNIR

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

Fastafjármunir

Eigið fé

Vélar

4.200.000

afskr.

2.520.000

Fasteign

12.000.000

afskr.

4.800.000

Hlutafé

4.100.000

1.680.000

Óráðstafað eigið fé

1.200.000

7.200.000

Langtímaskuldir
Veðlán

4.000.000
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Veltufjármunir
Hráefni (600 ein á 1.500)

900.000

Skammtímaskuldir
Vsk (nóv/des 2004)

Afurðir (150 ein á 4000)

600.000

Gjaldfærðir vextir v. veðláns

Skuldunautar

500.000

Banki

520.000

EIGNIR SAMTALS

11.400.000

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS

1.800.000
300.000

11.400.000

a) Framleiddar verða 1.800 afurðir í janúar og fara tvær einingar af hráefni í hverja
fullunna afurð.
b) Hver afurð er seld á kr. 9.960 með virðisaukaskatti og er gert ráð fyrir að 1.600 afurðir
seljist, þar af 150 út í reikning, þ.e. fást ekki greiddar í janúar.
c) Keyptar verða það margar einingar af hráefni að í lok janúar verða eftir 1.400
hráefniseiningar. Hráefniseiningarnar kosta kr. 1.550 stykkið og er hráefnið allt
staðgreitt.
d) Annar framleiðslukostnaður í janúar er kr. 500.000.
e) Greidd laun vegna framleiðslunnar í janúar eru kr. 620 á fullunna afurð.
f) Afskrifa skal vélar um 20% á ári af upphaflegu kaupverði.
g) Afskrifa skal fasteignina um 4% á ári af upphaflegu kaupverði.
h) Árlegur sölu og stjórnunarkostnaður er kr. 29.520.000.
i) Skuldunautar frá fyrra ári greiða skuldir sínar í janúar.
j) Veðlánið er með jöfnum afborgunum að fjárhæð kr. 500.000. Það ber 15% ársvexti og er
á gjalddaga 1/7 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.
11. (8%) Gagnsemi og hlutverk viðskiptaáætlana. Hvað er viðeigandi að komi fram í
viðskiptaáætlun? Af hverju eru viðskiptaáætlanir mikilvægar? Hvernig tengjast
viðskiptaáætlanir fjármögnun fyrirtækis? Fjallið ítarlega um þessa þætti og aðra sem
snúa að viðskiptaáætlunum.

Rússneska 6. bekkur, val
I. [16%] Ólesinn texti.
Lestu textann og svaraðu svo spurningunum á íslensku!
Меня зовут Андреевич и моя фамилия Белов. Я живу в СанктПетербурге и работаю в
медицинском институте университета СанктПетербурга. Здесь я химик. У меня жена.
Еë зовут Марина Владимировна и ей сорок лет. Мне тридцать лет. Марина тоже
химик и работает на заводе. Она очень серьëзна и делает своя работа хорошо. У нас
дети – сын и дочь Его зовут Пëтр, а еë зовут Светлана. Они идут в школу недалеко
наша квартира. Наша квартира находится на Невском Проспекте.
1. (2%) Hvað heitir eiginmaðurinn fullu nafni?
2. (2%) Hvað heitir faðir eiginkonunnar?
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3. (2%) Hvar vinnur eiginmaðurinn?
4. (2%) Hvað eru hjónin gömul?
5. (2%) Hvað gerir eiginkonan?
6. (2%) Hvað heita börnin þeirra og hvað gera þau?
7. (2%) Í hvaða borg búa þau?
8. (2%) Hvar í borginni er íbúðin þeirra staðsett?

II. [9%] Skrift.
Ritið eftirfarandi setningar með kyrillískum skrifstöfum!
Это книга, журнал и газета.
Мой отец и моя мать.
У меня ручка, письмо и карандаш.

III. [20%] Lesin texti  þýðing.
Þýddu neðangreindan texta yfir á íslensku!
Кузнецовы дом
Это дом номер один квартира номер два в Петербурге. Здесь живут Иван Петрович
Кузнецов, Нина Петровна Кузнецова, их сын Виктор и дочь Лиза. Отец и мать сейчас
на кухне. Они разговаривают. А где Виктор и Лиза и что они делают? Они в комнате.
Виктор сидит в кресле и смотрит альбом. Лиза отдыхает на диване. Собака лежит на
полу.
Виктор, ты не знаешь, где моя книга?
Твоя книга лежит на столе или на полке. Смотри, Лиза! Вот наш сосед Михаил
Иванович Попов на работе. Он преподаватель и работает в университете. А это
дедушка и бабушка отдыхают на море.
А где сегодня дедушка и бабушка? Они дома?
Нет, они гуляют в парке.

IV. [40%] Málfræði og málnotkun.
A. (10%) Setjið sagnirnar innan svigans rétt beygðar inn í eyðurnar!
Вы _____________ обедать (хотеть). Да, я _____________ обедать (хотеть). Они
____________ слушать радио (хотеть). Я ________ (есть) хлеб и ________ (пить) пиво.
Сегодня она ____________ (смотреть) телевизор, но завтра она _____________
(слушать) радио. Я ___________ (читать) часто эту книгу. Мы ____________
(говорить) хорошо порусский. Они ___________ (жить) в Москве.
B. (5%) Tölur – tengið viðeigandi tölustaf saman við rétt töluorð! Þrjú töluorð ganga af.
51

семь

30

сто
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9

тридцать

7

девять

100

восемьдесять один
пятьдесят один
десять
тринадцать

C. (5%) Spurnarfornöfn – Setjið что, кто, как, когда eða где í eyðurnar!
_______ это? Это магазин.
_______ это? Это мой сын.
_______ дела? Хорошо.
_______ ты приидëшь в Москву? Я прииду сегодня в Моску.
_______ ты живëшь? Я живу в Москве.
D. (3%) Setjið orðin innan svigans í forsetningafall!
Dæmi: Где мои деньги? – Они в (банк). Они в банке.
1. Где твои брат? – Он в ____________ (Москва).
2. Где вы завтракаете? – В ___________ (ресторан).
3. Где Игорь? – Он сейчас на __________ (работа).
E. (3%) Setjið orðin innan svigans í þolfall!
Dæmi: Студенты слушают _________ (лекция). Студенты слушают лекцию.
1. Мой брат любит __________ (музыка).
2 Я хорошо энаю ___________ (Борис).
3 Он читает ___________ (книга).
F. (6%) Eignarfornöfn.
Setjið наш, наша, eða наше í eyðurnar!
1. Это _________ школа.
2 Это ________ дом.
3 Это ________ клуб.
Setjið его, еë eða их í eyðurnar!
1. Это Ольга Где ______ книга.
2 Это Татаня и __________ брат.
3 Это Борис и Олегь. Они живут там и это _________ квартира.
G. (4%) Setjið neðangreind orð í fleirtölu!
шкаф

_____________
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сестра

_____________

студентка

_____________

окно

_____________

H. (4%) Setjið чей, чья, чьë eða чьи í eyðurnar eftir því sem við á!
Dæmi: Это мой журнал. Чей это журнал.
1. Это мой карандаш. ______ это карандаш.
2. Это моя комната. ______ это комната.
3. Это твои сигареты. ______ это сигареты.
4. Это наш дом. ______ это дом.

V. [15%] Rússneskt samfélag og saga.
A. (10%) Krossar.
1. Hvaða fljót rennur í gegnum SanktiPétursborg?
c Dóná.
c Lena.
c Neva.
c Volga.
2. Hvaða fullyrðing á ekki við um rússneska stafrófið?
c Byggir á latneska letrinu.
c Hefur fleiri bókstafi heldur en gríska stafrófið.
c Var þróað á 9. og 10. öld.
c Nefnt eftir heilögum Kyril.
3. Jarðneskar leifar Rómanovkeisaraættarinnar hvíla í SanktiPétursborg í:
c Dómkirkju Péturs og Páls.
c Kazan dómkirkjunni.
c Kirkju hins úthellta blóðs.
c SanktiÍsaks kirkjunni.
4. Kreml er í mörgum elstu borgum Rússlands, m.a. í Moskvu og Novgorod. Orðið sjálft
merkir:
c Fangelsi.
c Hús.
c Klaustur.
c Virki.
5. Samkvæmt kenningum andnormanista merkir orðið Rússi:
c Ljóshærður maður.
c Norrænn maður.
c Ræðari.
c Villimaður.
B. (5%) Hvaða breytingar hafa orðið á rússnesku samfélagi í tíð Vladimirs Putins?
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Saga, 5. bekkur, stærðfræðideild og 6. bekkur tölvu og
upplýsingatæknideild
A. [20%] Krossar. Aðeins einn valmöguleiki kemur til greina.
1. „Stjórn hinna vinnandi stétta“:
c Var samsteypustjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks.
c Dró úr ríkisafskiptum og jók á frjálsræði í viðskiptum.
c Kom á allskyns opinberum ráðum og nefndum sem ætlað var að auka atvinnu.
c Var við völd á 2. áratug 20. aldar og lagði bann við sölu áfengis.
2. Í hvaða bók gerir Halldór Laxness upp við kommúnismann?
c Gerska ævintýrið.
c Í austurvegi.
c Skáldatími.
c Æskuminningar byltingarmanns.
3. Albaníu var stjórnað með harðri hendi allt fram til ársins 1985 af:
c Enver Hoxha.
c Fidel Castró.
c Josip Tító.
c Nikita Khrustsjov.
4. Hvaða fullyrðing á ekki við um Holland á 17. öld?
c Amsterdam var þá stærsta verslunarborg í Evrópu.
c Verslunarfloti Hollendinga var stærri en samanlagður floti Englendinga og Frakka.
c Hollendingar bjuggu frekar í borgum og bæjum en til sveita.
c Í Hollandi var umburðarlyndi í trúmálum lítið og þar var einungis kalvínstrú leyfileg.
5. Einokunarverslunin á Íslandi var dæmigerð fyrir:
c Frjálslyndisstefnuna.
c Kaupauðgistefnuna.
c Landbúnaðarstefnuna.
c Samvinnustefnuna.
6. Ýmsar iðngreinar komu við sögu við upphaf iðnbyltingarinnar. Ein slík getur þó gert tilkall
til þess að hafa verið sú allra fyrsta en það var:
c Efnaiðnaður.
c Járniðnaður.
c Stáliðnaður.
c Vefnaðariðnaður.
7. Settu í rétta atburðaröð með því að setja kross við rétta röðun hér að neðan:
A. Hernám Íslands.
B. Vélvæðing sjávarútvegsins hefst með vélbátnum Stanley.
C. Heimastjórn.
D. Alþýðuflokkurinn stofnaður.
E. Vökulögin.
F. Fullveldi.
G. Dagsbrún stofnuð.
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c
c
c
c

BCDFGEA.
ABCDEFG.
BCGDFEA.
CBGEFAD.

8. Hvaða ríki í Evrópu á 19. öld nefndist „sjúki maðurinn í Evrópu?“
c AusturríkiUngverjaland.
c Rússland.
c Serbía.
c Tyrkland.
9. Finnska vetrarstríðið hófst árið 1940 með innrás:
c Þjóðverja inn í Finnland.
c Sovétmanna inn í Finnland.
c Ítala inn í Finnland.
c Svía inn í Finnland.
10. Eitt af því sem síðar átti eftir að
valda misklíð milli Serba og
Austurríkismanna og kveikja
ófriðarbálið 1914 var að árið
1908 lögðu Austurríkismenn
undir sig:
c Albaníu.
c BosníuHersegóvínu.
c Króatíu.
c Slóveníu.

B. [4%] Kort.
Merkið inn á kortið neðangreinda
staði. Notið tölustafina.
1. Súdetahéruðin.
2. Sarajevo.
3. Krímskaginn.
4. Trafalgar.

C. [24%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi.
Veljið 8 atriði af 10. Sé skrifað um fleiri en 8 atriði verða síðustu atriðin ekki tekin með.
Weimarlýðveldið.
Dýrðarbyltingin.
Jakobínar.
Berlínarfundurinn.
Birtingur.

Jónas Jónsson frá Hriflu.
Innréttingarnar.
Spútnik.
Henrik Bjelke.
Gúttóslagurinn.

D. [12%] Spurningar.
[3%] Af hverju leið gullöld Spánar undir lok?
[5%] Hvað fólst í stöðulögunum og af hverju voru Íslendingar á móti þeim?
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[4%] Hvaða breytingum kom Napóleon á í Frakklandi eftir að hann komst til valda – fjögur
atriði?

E. [15%] Lítil ritgerð.
Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi löng.
Samskipti RómönskuAmeríku við Spán og Bandaríkin á 19. og 20. öld
EÐA
Hver urðu áhrif Napóleonsstríðanna, fyrri og seinni heimsstyrjaldanna á íslenskt samfélag?

F. [25%] Stór ritgerð.
Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi löng.
Rússneska byltingin og saga Sovétríkjanna fram til 1953
EÐA
Sameining Þýskalands 1870 breytti valdajafnvæginu í Evrópu og átti eftir að hafa mikil áhrif á
sögu Evrópu á 20. öld. Ræðið fullyrðinguna og takið svo rökrétta afstöðu til hennar.

Saga, 6. bekkur, alþjóða, mála, hagfræði og viðskiptadeild
A. [10%] Krossar. Aðeins einn möguleiki kemur til greina.
1. Svarti dauði kom líklega upphaflega frá:
c AusturEvrópu.
c Ítalíu.
c VesturAsíu.
c Þýskalandi.
2. Bylting braust út í París 1871 vegna þess að:
c Aðalsmenn höfðu aftur fengið sín fornu forréttindi.
c Almenningur var óánægður með friðarsamninga við Þjóðverja.
c Konungur nam prentfrelsi úr gildi.
c Konungur neitaði að veita alþýðu manna almennan kosningarétt.
3. Rentukammer var:
c Efnahagsstefna sem tók við af kaupauðgistefnunni.
c Fyrsti danski bankinn.
c Ráðuneyti fjármála í danska ríkinu.
c Ráðgjafi Danakonungs.
4. Settu í rétta atburðaröð með því að setja kross við rétta röðun hér að neðan:
A. Heimastjórn.
B. Pereat.
C. Þjóðfundur.
D. Hundadagar.
E. Stöðulögin.
F. Landsbanki Íslands stofnaður.
G. Fyrsta stjórnarskráin.
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c
c
c
c

ABCDEFG.
CDAGFEB.
CGADEFB.
DBCEGFA.

5. Ritið Andi laganna var skrifað af upplýsingarmanninum:
c Locke.
c Montesquieu.
c Rousseau.
c Voltaire.
6. Eitt af neðantöldu var ekki eitt af einkennum á lífsháttum Íslendinga á nýöld:
c Frjálsleg atvinnulöggjöf.
c Há fæðingatíðni.
c Hr giftingaraldur.
c Mikill ungbarnadauði.
7. Kvikmyndahátíð er nýyfirstaðin í Reykjavík en þar vakti mikla athygli kvikmynd sem
reist er á reynslu söguhetjunnar og greinir frá hroðalegum atburðum í Rwanda á síðasta
áratug. Eins og oftlega gerist má rekja átök í landinu til heimsvaldastefnunnar á 19.öld
en þá var Rwanda hluti af stóru MiðAfríkuríki sem Evrópuþjóð réði og þótti ekki mild í
samskiptum við íbúa nýlendunnar. Hér var um að ræða nýlenduveldi:
c Belga.
c Þjóðverja.
c Englendinga.
c Ítala
c Spánverja
8. Á kreppuárunum á Íslandi komst til valda ríkisstjórn sem löngum hefur verið nefnd
„stjórn hinna vinnandi stétta“ og innleiddi hún áætlanagerð í stórum stíl. Stjórnina
mynduðu:
c Alþýðubandalag og Sjálfstæðisflokkur.
c Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag.
c Alþýðuflokkur og Framsókn.
c Framsókn og Frjálslyndir.
c Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur.
9. Víetnamstríðið telst til einhverra þekktustu átaka í sögu seinni tíma og þá einkum barátta
Bandaríkjanna við Ho Chi Minh og fylgismenn hans. Áður en Bandaríkin komu til
sögunnar í landinu hafði annað ríkið farið heldur hallloka í samskiptum við innlenda.
Þetta ríki var:
c England.
c Japan.
c Kína.
c Frakkland.
c Holland.
10. Einhver umdeildasti stjórnmálamaður á Íslandi á síðustu öld var Jónas Jónsson frá
Hriflu. Þegar Jónas varð ráðherra má segja að andstæðingar hans hafi heldur betur látið í
sér heyra. Jónas varð:
c Forsætisráðherra.
c Utanríkisráðherra.
c Fjármálaráðherra.
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c Dómsmálaráðherra.
c Félagsmálaráðherra.

B. [6%] Kort.
1. Vietnam.
2. Kórea.
3. Lettland.
4. Krímskaginn.
5. Súdetahéruðin.
6. Auschwitz.

C. [24%] Útskýrið og setjið í sögulegt samhengi.
Veljið 6 atriði af 7. Sé skrifað um fleiri en 8 atriði verða síðustu atriðin ekki tekin með.
1. Bartholomeus Días.
2. Kópavogsfundur.
3. „Verkstæði heimsins“.
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4. Émile Zola.
5. Alþýðubandalag.
6. Öxulveldin.
7. Vaclav Havel.

D. [5%] Föst spurning.
Nefnið þrjú dæmi um réttindi sem íslenskar konur fengu á áratugunum í kringum aldamótin
1900.

E. [10%] Spurningar.
Veljið tvær spurningar af þremur. Hafið svörin ykkar stutt en hnitmiðuð!
1. Af hverju hófst þrælahald á nýöld og hverjar voru afleiðingarnar?
2. Hvaða áhrif höfðu Napóleonsstríðin á íslenskt samfélag?
3. Nefnið þrjú dæmi um einkenni ítalskrar endurreisnar.

F. [15%] Stutt ritgerð.
Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi
löng.
Japan á 19. öld
EÐA
Segið frá og berið saman einveldi af Guðs náð og upplýst einveldi.

G. [30%] Löng ritgerð.
Ritið um annað af eftirfarandi efnum. Beðið er um vel ígrunduð svör en ekki fram úr hófi
löng.
Menn minnast þessa dagana loka heimsstyrjaldarinnar seinni. Spekingar, jafnt sem
þjóðarleiðtogar, lýsa því yfir að heimsstyrjöldin seinni hafi mótað heiminn og ekki síst
Evrópu, samskipti þjóða og ákvarðanir stórvelda fram til okkar dags. Gerist spekingar og
ræðið þessa fullyrðingu.
EÐA
Segja má að á tímabilinu 1918 til 1945 hafi Íslendingar aldeilis lifað þrengingar, erfiðleika
og uppgang. Ræðið þessa fullyrðingu.

Sálfræði, 6. bekkur, val
Krossar 40%. (Merkið við réttasta svarið).
1. Hvert af eftirtöldu er ekki dæmi um neikvæð einkenni geðklofa?
c Flatt geðslag.
c Ranghugmyndir.
c Framkvæmdaleysi.
c Fátækt málfar.
c Tilfinningadoði.
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2. __________rannsakaði sambandið á milli áreitis og skynjunar og innleiddi við það
aðferðafræði sem sálfræðin sem ný vísindagrein gat byggt á:
c Freud.
c Binet.
c Aristóteles.
c Ebbinghaus.
c Fechner.
3. Kynskiptingar eru:
c Yfirleitt samkynhneigðir karlmenn.
c Örvast kynferðislega við það að klæðast kvenfötum.
c Einstaklingar af báðum kynjum sem finnst ósamræmi milli líffræðilegs kyns síns
og tilfinninga gagnvart eigin kyni.
c A og b er rétt
c Allt ofangreint er rangt.
4. Þegar upplýsingar eru skráðar í LTM (langtímaminnið) er skráning þeirra fyrst og fremst:
c Tilfinningaleg.
c Merkingarleg.
c Tengd hrynjanda.
c Hljóðræn.
c Allt ofangreint er rétt.
5. Í virkri skilyrðingu er unnið með:
c Dulvitaða togstreitu.
c Áhrif umhverfis á dulvitaðar hvatir.
c Minni og minnisgeymslur.
c Sjálfsprottna hegðun.
c Hugrænt samband skynjunar og áreitis.
6. Hver af eftirtöldum röskunum er algengari meðal karla en kvenna?
c Þunglyndi.
c Almenn kvíðaröskun.
c Geðklofi.
c Lystarstol.
c Einföld/sértæk fælni.
7. Á hvaða ási í DSM IV greiningarkerfinu eru sál og félagsfræðileg vandamál:
c I.
c II.
c III.
c IV.
c V.
8. Hvað kallast það þegar fyrstu upplýsingar sem berast fólki hafa mest áhrif á skoðun þess og
heildarálit á öðrum?
c Frumhrif.
c Stóra eignunarvillan.
c Nándarhrif.
c Orsakareglan.
c Allt ofangreint er rangt.
9. Árátta felur í sér:
c Flatt geðslag.
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c
c
c
c

Hegðun sem er án röklegs eða skynsamlegs tilgangs.
Að fólki finnist það knúið til þess að hegða sér á tiltekinn hátt.
Allt ofangreint er rétt.
b og c er rétt.

10. Hverjar eru líkurnar á að eineggja tvíburi einstaklings með geðklofa greinist líka með
geðklofa?
c 10%.
c 22%.
c 47%.
c 60%.
c 85%.
11. Kynlífsfíkn:
c Er algeng meðal kynferðisafbrotamanna.
c Leiðir óhjákvæmilega til ólöglegra athæfa.
c Er stigversnandi fíkn þar sem fíkillinn þarf meira og meira af „efninu”.
c Allt ofangreint er rétt
c A og c er rétt.
12. Jón hefur undanfarnar vikur haft þá hugmynd í kollinum að verið sé að útvarpa hugsunum
hans á tiltekinni rás í útvarpinu. Þetta er dæmi um:
c Jákvæð einkenni geðklofa.
c Neikvæð einkenni geðklofa.
c Mikilmennskuranghugmyndir.
c Ofsóknarranghugmyndir.
c A og d er rétt.
13. Gallinn við kenningar Freuds er sá að:
c Kenningar hans eru óvísindalegar vegna þess að þær eru óprófanlegar og
óhrekjanlegar.
c Mikið er af óljósum hugtökum.
c Kenningar hans eru lýsandi en hafa takmarkað skýringargildi.
c a og b er rétt.
c Allt ofangreint er rétt.
14. Ástand sem einkennist af hræðslu, hröðum hjartslætti, skelfingu, feigðartilfinningu og svima
sem kemur ekki fram í sérstökum aðstæðum getur verið merki um:
c Tvískautaröskun.
c Geðklofa.
c Felmtursröskun.
c Einfalda/sértæka fælni.
c Allt ofangreint er rangt.
15. Áfallastreituröskun er kvíðaröskun sem getur komið fram í kjölfar þess að einstaklingur
lendir í:
c Nauðgun.
c Stríði.
c Gjaldþroti.
c Allt ofangreint er rétt.
c A og b er rétt.
16. Sýnihneigð:
c Kemur yfirleitt fram á miðjum aldri.
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c
c
c
c

Felur í sér kynferðislega örvun við það að bera kynfæri sín fyrir ókunnugum.
Hverfur yfirleitt þegar sá sem þjáist af hneigðinni kemst í fast samband.
Allt ofangreint er rétt.
A og b er rétt.

17. Tardive dyskinesia:
c Tengist persónuleikaröskunum.
c Tengist heyrnarofskynjunum.
c Er fræðiheiti yfir fráhvörf.
c Er óafturkræf aukaverkun geðklofalyfja.
c Tengist ranghugmyndum.
18. Hugræn atferlismeðferð er gagnlegt meðferðarform við:
c Þunglyndi.
c Áráttu og þráhyggju.
c Kvíða.
c Fælni.
c Allt ofangreint er rétt.
19. Jóna er með stöðugar áhyggjur af öllum mögulegum hlutum, fjölskyldu, vinum, eignum og
framtíðinni. Hún er líka eirðarlaus og á erfitt með svefn. Líklegt er að Jóna sé með:
c Almenna kvíðaröskun.
c Þunglyndi.
c Einfalda/sértæka fælni.
c Áráttu.
c Allt ofangreint er rangt.
20. Venja er að greina fælni niður í þrjá flokka, þeir eru:
c Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og felmtursröskun.
c Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og sálræn fælni.
c Flókin fælni, einföld/sértæk fælni og víðáttufælni.
c Víðáttufælni, einföld/sértæk fælni og félagsfælni.
c Víðáttufælni, einföld/sértæk fælni og felmtursröskun.
21. Ónóg réttlæting:
c Leiðir til þess að viðhorfum er breytt til að þau samræmist hegðun.
c Leiðir til þess að hegðun er breytt til samræmis við viðhorf.
c Leiðir til þess að fólk á auðveldara með að segja ósatt.
c A og c er rétt.
c Allt ofangreint er rangt.
22. Jákvæð einkenni geðklofa tengjast:
c Góðum viðbrögðum við meðferð.
c Betri aðlögun fyrir tilkomu sjúkdóms.
c Því að ekkert óeðlilegt finnist að heila.
c Allt ofangreint er rétt.
c B og c er rétt.
23. Stóra eignunarvillan felur það í sér að:
c Þegar við horfum á hegðun annarra þá erum við líklegri til þess að skýra hegðun þeirra
með tilvísun til einhvers sem er innra með þeim.
c Þegar við horfum á hegðun annarra erum við líklegri til þess að skýra hegðun þeirra
með tilvísun til einhvers í umhverfi þeirra.
c Hneigðarskýringar eru ofnotaðar.
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c Umhverfis skýringar eru ofnotaðar.
c Allt ofangreint er rangt
24. Selye skipti streituviðbragðinu upp í þrjú stig:
c Flóttastig, forðunarstig og slökunarstig.
c Flóttastig, hrörnunarstig og slökunarstig.
c Hættuviðbrögð, viðnámsstig og slökunarstig.
c Hættuviðbrögð, viðnámsstig og hrörnunarstig.
c Allt ofangreint er rangt.
25. 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 líklega af:
c Víðáttufælni.
c Móðusýki.
c Einfaldri/sértækri fælni.
c Hræðslufælni.
c Ofsóknargeðklofa..
Satt og ósatt
10%

Satt

1.

Lotugræðgi er mun algengari sjúkdómur en lystarstol.

2.

Tvískautaröskun er almennt algengari en þunglyndi.

3.

Streita hefur alltaf mjög slæm áhrif á heilsuna.

4.

Í viðbragðsskilyrðingu verður slokknun með sístyrkingu.

5.

Blætisdýrkun er kynhneigð til dauðra hluta.
Atferlissinnar telja að öll hegðun sé lærð af umhverfinu og
að

6.

Ósatt

sálfræðin eigi að skýra hvernig þessu námi sé hátta.
7.
8.

Galton var frumkvöðull minnisrannsókna.
Klæðskiptingar eru karlmenn sem hafa kynferðislega nautn
af
því að klæða sig eins og konur.

9.

Raunvísindalegum aðferðum er beitt í rannsóknum í
sálfræði.

10.

Geðklofi kemur seinna fram hjá körlum en konum.

Skilgreiningar 30%
Skilgreinið rækilega þrjú og aðeins þrjú af eftirfarandi fjórum hugtökum og takið dæmi eftir
því sem við á:
Almenn kvíðaröskun.
Jákvæð styrking.
Felmtursröskun.
Fylgnireglan.
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Ritgerð 20%
Veljið og skrifið ítarlega um annað af eftirfarandi ritgerðarefnum:
1) Gerið grein fyrir helstu einkennum þunglyndis, mögulegum orsökum og þeim
meðferðarúrræðum sem gefist hafa vel í baráttunni við þunglyndi.
2) Hvað eru steglingsmyndir (staðalmyndir) og hvernig tengjast þær hugsanaferli
okkar? Hvernig er hægt að breyta steglingsmyndum? Takið dæmi ef við á.

Spænska, 6. bekkur, máladeild
Comprensión de lectura.
I. 5%

Lee las siguientes frases y marca en el cuadro con una X la opción correcta.
Lesið fyrirsagnirnar og merkið síðan við í rammana öll atriðin sem eru rétt.
c
c
c
c

Breve historia de la papa.
Los europeos fueron las primeras personas que empezaron a comer patatas.
Papamama era una diosa inca en forma de patata.
En Europa ya se conocía la patata desde hace unos 5000 años.
El nombre patata se usa en España y en todos los países de América Latina.

Origen y actualidad de las tapas.
c Las tapas se empezaron a servir en los hostales para acompañar las bebidas con
alcohol.
c Tapear significa (es) ir a un bar para beber vino.
c Los españoles comen tapas antes del almuerzo y de la cena.
Los incas.
c Los incas es un grupo de indígenas que vivieron en México, en Perú y en Argentina.
c La alimentación de los incas era principalmente el maíz y la patata.
c Todos los niños incas iban a la escuela y después trabajaban en el campo con sus

padres.
c Los hijos de los nobles tenían una educación especial durante cuatro años.

Gramática
I. 4%
con
desde

Rellena con las siguientes preposiciones.
Setjið réttar forsetningar í eyðurnar.
a
por

para
hasta

en
de

1.

El chico estudia mucho español _________________________ poder viajar a
Guatemala.

2.

_________invierno viajaremos a los Pirineos para esquiar.

3.

Estoy estudiando lenguas________hace tres años.

4.

No, no lo he visto________aquí.

5.

Los estudiantes fueron_________vacaciones a Mallorca.

6.

Ellos estuvieron en la fiesta_______________las 24:30 hrs.
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7.

Nosotros enviamos una tarjeta postal__________nuestros padres.

8.

Leonardo habló__________nosotros dos veces.

II. 4%

Rellena con la forma correcta de los siguientes verbos en pretérito pluscuamperfecto.
Setjið eftirfarandi sagnir (sem eru í svigunum) í þáliðna tíð (þlt.).
Ejemplo: El señor Ruiz ya (estudiar) había estudiado mucho hoy.

1.

Ustedes (escribir)____________el ensayo.

2.

¿Tú (poner)_____________la mesa?

3.

¿Vosotros (ver)_____________la película “Mar adentro”?

4.

Yo (abrir)___________la puerta.

III. 2%

Indefinido o imperfecto. Marca la opción correcta.
Merkið við rétta lausn.
Ejemplo: La semana pasada conocimos / conocíamos a un chico de Cuba.

1.

Dos veces por semana íbamos / fuimos al parque.

2.

El sábado por la noche trabajé / trabajaba cinco horas.

3.

Cuando llegamos a España todo era / fue muy distinto, la gente, las costumbre y el
tiempo.

4.

Íbamos / fuimos a la fiesta, pero no pudimos porque Ana se enfermó.

IV. 10%

Escribe los verbos en indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto.
Setjið eftirfarandi sagnir í þátíð (þt.) og þáliðna tíð (þlt.) eftir því sem við á.
Todos los días yo (llegar) _______________ a casa, (leer) _______________ un
poco, (tomar) _______________ una cena ligera y (acostarse) _______________
pronto, tenía una vida muy normal. Un día mi vida cambio porque yo (conocer)
_______________ a una mujer que (trabajar) _______________ conmigo en la
misma compañía. Yo ya la (ver) _______________ muchas veces en la cafetería de
la esquina pero nunca había hablado con ella. Un día empezamos a conversar y
después la (invitar) _______________ a cenar y ella aceptó. Era una mujer rubia,
(tener) _______________ los ojos verdes y era muy graciosa y sincera. Después de
dos meses nosotros (casarse) _______________ y hace un año (tener)
_______________ un hijo.

V. 4%

Cambia las siguientes frases al estilo indirecto.
Breytið í óbeina ræðu.

1.

Miguel y Pablo: “No sabemos si compraremos un libro para tu cumpleaños.”

2.

Estela: “Llegaré al aeropuerto a las diez. Traeré mi equipaje: cuatro maletas en
total.”

3.

Carlos: “Conozco a esa chica. Ella vendrá a mi fiesta de cumpleaños.”
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Carlos dijo que
4.

Los estudiantes: “Vamos a ir a la fiesta de nuestra amiga Susana.”
Ellos dijeron que

VI. 3%

Cambia las siguientes frases en futuro.
Breytið sögnum í eftirfarandi setningum í framtíð. Sagnirnar eru undirstrikaðar.

1.

Vosotros os levantáis a las ocho.

2.

Yo me pongo unas gafas de sol en la playa.

3.

Ellas no hacen nada importante esta semana.

VII. 5%

Escribe los siguientes verbos en imperativo positivo y negativo.

Setjið eftirfarandi sagnir í jákvæðan og neikvæðan boðhátt.
Ejemplo: Comer (tú).
1. Leer (vosotros).
2. Acostarse (ustedes).
3. Tocar (usted).
4. Coger (tú).
5. Levantarse (vosotros)

Come

No comas

VIII. 4% Escribe los verbos en presente del subjuntivo.
Setjið sagnirnar (í sviganum ) í viðtengingarhátt í nútíð.
1.

Es bueno que los niños (pensar)_________mucho antes de actuar.

2.

Es necesario que vosotros (leer)__________mucho para saber más.

3.

Cuando Ester (venir)_______, estaremos en casa.

4.

Tus padres quieren que tú (dormir)________ocho horas.

5.

Me alegro de que ustedes (ser)_____________felices.

6.

Buscamos un apartamento que (tener)_________cuatro habitaciones.

7.

Nuestros padres esperan que nosotros (ser)__________felices cuando nos casemos.

8.

Necesito que vosotros (ir)____________pronto a ver a vuestra madre.

IX. 4%

Completa los diálogos escribiendo frases en condicional.
Ljúkið við setningar og skrifið sagnir þannig að þær séu í skildagatíð.

1☺”No me gusta mi trabajo.”
☻ Yo en tu lugar
2☺ “Me gusta mucho el español, pero no sé como aprenderlo.”
☻ Yo en tu lugar
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Comprensión de lectura.
I. 8%

Lesið textann og svarið síðan hvort eftirfarandi setningar séu réttar eða rangar og
útskýrið á íslensku hvers vegna?

Una entrevista a Alicia Alonso
Alicia Alonso es una leyenda, es un personaje importante de la danza. Comenzó su carrera
artística en los años 30 y actuó en la danza hasta 1955, ella ha tenido una de las carreras más
largas en la historia de una bailarina clásica.
Alicia Alonso ha sido directora de la Cátedra de Ballet “Alicia Alonso” en la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es coreógrafa, profesora y Directora General del
Ballet Nacional de Cuba, una de las mejores compañías de ballet en el mundo.
Aquí está la entrevista que la revista Ecos hizo a la señora Alonso.
Ecos: ¿Por qué está usted siempre tan cerca de España?
A.A: Cuando era pequeña viajé con mi familia a España. Mi abuelo, que era español, de
Santander, me pidió que de regalo me aprendiera bailes folklóricos españoles. Así que en
Jerez de la Frontera y en Sevilla tomé clases. Ése fue mi primer encuentro con España, y
desde entonces ha estado presente en toda mi vida. He interpretado muchos personajes de
carácter español, y desde hace varios años nuestra compañía de ballet se presenta en su
temporada anual fija en diferentes ciudades españolas.
Ecos: ¿En qué proyectos se encuentra trabajando actualmente?
A.A: Hace poco terminé la nueva versión de “La flauta mágica” y otras dos coreografías,
“Elegía para un joven” y “Verbum”, una obra basada en el ser humano, que lleva la música
del artista catalán contemporáneo Joan Guinjoan. Sigo con muchos proyectos, pero, por el
momento no puedo hablar de ellos.
Ecos: ¿Tiene algún sueño para el futuro?
A.A: Quiero vivir muchos años más, quiero ver la paz en el mundo. Quiero que haya justicia
para todos en el mundo. Espero que se acaben las guerras, que no haya pobreza, quiero que
todos podamos vivir mejor en nuestro planeta Tierra.
1.
Alicia Alonso ha sido un personaje muy importante de la danza clásica.
2.

Alicia Alonso empezó sus estudios de danza en la academia española de danza de su
abuelo.

3.

La señora Alonso actualmente no trabaja más en la danza.

4.

Uno de los planes para el futuro de Alicia Alonso es poner una obra de danza en un
teatro sobre el futuro de la tierra.

Práctica comunicativa.
I. 5%

Relaciona los elemento de las columnas A y B.
Tengið saman viðeigandi setningar í dálkum A og B. Athugið að tvö atriði í dálk B
ganga af. Vinsamlega tengið ekki saman með strikum heldur með bókstöfum og
tölustöfum eins og sýnt er í dæminu hér að neðan.
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Ejemplo: 8g
A
1. Jaime conoció a su novia de una manera
especial …
2. A Enrique le cayó muy bien mi hermana
desde el primer momento porque …
3. Las cataratas más grandes del mundo …

a.
b.
c.

4. Una vez estuve de vacaciones en Madrid y
me la pasé estupendamente.
5. ¡Hombre, Pablo, qué sorpresa!, tú por aquí!

d.

6. ¡Vamos! ¡Díselo ahora!
7. He viajado por América Latina 3 veces.
8. Juan no quiere estudiar, va de mal en
peor.
9. Mi mejor amiga le cae bien a todos.
10. Deseo que haya buenos cambios en el
mundo.
11. Me gusta mucho este lugar,

f.
g.
h.

e.

i.
j.
k.
l.

m.
II. 4%

B
Yo quiero ser también optimista y pensar
en un futuro mejor.
¿Ya habías empezado a estudiar español
antes de ir?
Sí, es muy cerrada y pesimista y no quiere
cambios en su vida.
Siempre le pareció un persona inteligente
y sincera.
Sí, tú tenías diez años viviendo allí, en
Madrid.
Sí, es muy maja y no cambia nunca.
Ya lo sé es muy irresponsable.
Sí, a veces vengo a visitar a Teresa, que es
una muy buena amiga mía.
¡Qué enviadia me das!
Es muy tranquilo y solitario. Es bueno
para venir aquí a reflexionar.
Me impresionan muchísimo. Son
espectaculares y maravillosas.
Está bien. Alicia tengo que decirte que
¡me caso con Fernando dentro de dos
semanas!
Chocaron al salir del supermercado y
desde entonces son amigos.

Lesið uppgefnar setningar sem lýsa aðstæðum og skrifið í samræmi við þær
setningar bæði í jákvæðum og neikvæðum boðhætti.

1.

Ejemplo: “No tengo dinero.”
Gasta poco y no uses mucho la tarjeta de crédito.
“Estoy muy nerviosa porque tengo un examen muy difícil de historia.”

2.

“Mañana es el cumpleaños de mi mejor amiga y todavía no sé qué voy a regalarle.”

III. 7%

Este diálogo no está bien. Ponlo en el orden correcto. Usa números para ordenarlo.
Raðið eftirfarandi setningum í rétta röð. Notið tölustafi.
El diálogo empieza con el número 1 ¿Laura? y termina con Pues, ahora te contaré…
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

¿Laura?
Vaya ... ¡Qué pena!
¿Sí? ¿No te gusta?
Bueno, cuéntame. ¿Qué es de tu vida? ¿Sigues soltero?
Siete, exactamente. ¡Cómo pasa el tiempo!
Pues... la verdad es que tengo ganas de cambiar.
¡Cuánto tiempo sin vernos!
Y llevo dos años trabajando en un banco.
Es un tipo muy pesado, estoy harto de él.
¡Cómo me alegro de verte!
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c
c
c
c
c
c
c

IV. 6%

¡Y yo también!
Sí, pero hace un año que salgo con una chica y estoy muy contento.
¡Pablo! ¡Qué casualidad!
¡Qué envidia! ¿Y qué tal?
Desde que terminamos la carrera, y ya han pasado unos cuantos años...
Sí... Es que tengo muchos problemas con el jefe.
Pues, ahora te contaré. En todos estos años ...
Hvað mynduð þið segja við eftirfarandi aðstæður? Notið í setningunum
viðtengingarhátt sem lætur í ljós ósk eða líkindi.
Ejemplo: “¡Qué raro! Los padres de Joaquín no están en casa.”
 No te preocupes, quizá estén en España de vacaciones.

1.

“Mañana me casaré con Arturo. Iremos de luna de miel a Cancún.”

2.

“Que extraño, son las doce de la noche y mi novio no ha venido a verme.”

3.

“Hoy he trabajado mucho, estoy cansado y me voy a la cama.”

Composición.
I. 10%

Completa las siguientes frases con tu información personal. Escribe dos líneas.
Ljúkið við eftirfarandi setningar með persónulegum upplýsingum. Skrifið minnst
tvær línur við hvert svar.

1.

Dentro de veinte años mi vida

2.

Cuando tenía doce años

3.

Cuando termine mi colegio quizá

4.

Para tener una vida sana

5.

Si gano (obtengo) mucho dinero en la lotería

Spænska, 6. bekkur, val
Gramática.
I. 3%

Skrifið á spænsku eftirfarandi eignarfornöfn.

1.

(Okkar) _______________ padre trabaja mucho.

2.

(Hennar) ___________ niños son inteligentes.

3.

(Þinn) _______________ jardín es muy bonito.

4.

(Mitt) _________________________ país es Islandia.

5.

Este es (þeirra) _________________________ profesor.

6.

Esos son (hans) _________________________ hermanos.
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II. 5%

Breytið eftirfarandi setningum í fleirtölu.

1.

La niña compra un bolígrafo y una agenda negra.
____________________________________________________________________
_____

2.

Yo soy mexicana y él es inglés.
____________________________________________________________________
_____

3.

En esta habitación hay un transistor, un estudiante español y una chica danesa.
____________________________________________________________________
_____

III. 4% Setjið réttan ákveðinn greini, el / la / los/ las, við nafnorðin.
________ mujer es amable.
________ azafatas trabajan todos los días.
________ calle Barcelona está aquí.
________ viernes no voy a trabajar.
________ estudiantes son españoles.
________ chicas son inteligentes.
________ llaves son de Luis.
________ ciudad es grande.
IV. 2%
1.

Ljúkið við að búa til eftirfarandi spurningar:
¿_______________ estudias español?

2.

¿_______________ es tu código postal?

3.

¿_______________ hora toman la siesta los españoles?

4.

¿_______________ es la capital de Islandia?

V. 3%

Veljið rétta sögn og setjið hana í nútíð í eyðuna. Ath. Það þarf ekki að breyta
sögnunum. Hver sögn er notuð einu sinni.
quiero

hay

lleva

es

está

tiene

1.

Nuestro profesor _________________________ las manos grandes.

2.

No _________________________ un diccionario de inglés en la mesa.

3.

¿Dónde _________________________ el teléfono?

4.

Esta calle _________________________ muy tranquila.

5.

_________________________ una tarjeta telefónica, por favor.

6.

Aquella señora ________________________ un sombrero y un vestido verde.

VI. 4%
1.

Skrifið með bókstöfum hvað klukkan er:
10:14
____________________________________________________________________
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2.

1:50
____________________________________________________________________
_

3.
12:40____________________________________________________________
________
4.

5:25
____________________________________________________________________
_

VII. 5% Setjið sagnirnar, sem eru í sviganum, í nútíð.
Vestirse (ellos) ______________________
Pedir (ella) _________________________
Almorzar (tú) _______________________
Hacer (Yo) _________________________
Querer (vosotros) ____________________

Decir (ellos) _______________________
Jugar (tú) _________________________
Dormir (ellas) _______________________
Pasear (Vosotros) ____________________
Desayunar (nosotros)
__________________

VIII. 3% Beygið eftirfarandi sagnir í nútíð og setjið þær í eyðurnar.
1.

Juana y Penélope (estar) ________________________ en la escuela.

2.

Ellos (querer) _________________________ comer burritos.

3.

¿Vosotros (ir) __________________________ a la escuela los sábados?

4.

Ellas (ver) __________________________ la película en la tele.

5.

Las secretarias (empezar) _________________________ a trabajar a las 9:00 hrs.

6.

Nosotros (comprar) _________________________ unas gafas de sol.

7.

A mi profesor (gustar) _______________________ las películas españolas.

8.

Tú (tener) __________________________ muchos amigos en Perú.

9.

Vosotros (escribir) ________________________ un libro.

10.

Los estudiantes (comprender) _________________________ la lección.

11.

Vosotros (vivir) _______________________________ en Torre Vieja.

12.

Las clases (terminar) __________________________ a las 15:30 hrs.

13.

Las tiendas en el centro comercial (cerrar) _________________________ a las
22:00 hrs.

IX. 4%

Skrifið tölurnar með bókstöfum.

1.

15.500
___________________________________________________________________

2.

80.200
___________________________________________________________________
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3.

1.025
____________________________________________________________________

4.

706.050
_________________________________________________________________

X. 5%

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

rétt

rangt

1. La ventana está detrás del sofá.

_____

_____

2. La televisión está debajo de la mesilla.

_____

_____

3. El sillón está a la derecha de la lámpara.

_____

_____

4. La mesa está a la izquierda del sofá.

_____

_____

5. Hay unos cuadros en la pared.

_____

_____

X. 5%

Ljúkið við setningarnar með viðeigandi orði eða orðasambandi. Hvert orð eða
orðasamband notast eingöngu einu sinni.

esos
a menudo

muy
en

bastante
puedo

vale
gustan

por favor
todas

1.

Este libro es _______________ interesante, ¿es nuevo?

2.

Mis amigos y yo comemos tapas los domingos _________________________.

3.

_________________________ bolsos que están en la mesa son de las chicas de
Francia.

4.

Yo estudio español _________________________ un colegio de Málaga.

5.

_________________________, ¿dónde están los servicios?

6.

El padre de Antonio es _________________________ guapo.

7.

_________________________ las tarde habla por teléfono.

8.

A él le _________________________ las motos y los coches deportivos.
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9.

¿_________________________ ver ese reloj que está ahí?

10.

Sí, _________________________ ¿cuánto cuesta?

Lesskilningur.
1. 8%

Lesið textann og svarið síðan eftirfarandi spurningum með heilum setningum,
á íslensku .

Se vende apartamento
Apartamento de 60 m ² con dos habitaciones, cerca de las Ramblas, en el Barrio Gótico. Es
céntrico, rodeado de bares, restaurantes y tiendas. Está en un lugar ideal para visitar
Barcelona; desde el apartamento es posible llegar hasta la Catedral, la Plaza Cataluña en 5
minutos a pie, y el puerto de la Barceloneta en 15 minutos. Hay una parada de metro muy
cercana, es la estación Liceu. El apartamento tiene dos habitaciones, una con dos camas
individuales (90x200 cm.) y una con literas (90x200 cm.). Hay también un salón con sofá
cama doble (160x190cm), tele, estéreo, mesa y sillas, una cocina americana bien equipada y
un cuarto de baño con ducha. El apartamento está en un segundo piso con ascensor y es
ideal para 5 personas; cuenta además con aire acondicionado durante el verano y
calefacción para el invierno, y tiene un balcón que da a la calle.
1.

¿Dónde está el apartamento?

2.

¿Cómo es el apartamento?

3.

¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento?

4.

¿Qué hay en el salón?

Málnotkun
I. 6%

Svarið á spænsku eftirfarandi spurningum. Skrifið minnst tvær setningar við
hvert svar.
¿Quién eres tú y cómo eres?
¿Qué te gusta hacer en tus vacaciones (í fríinu)?
¿Cómo se llama tu amigo/a y cómo es él/ella?

II. 6%.

Skoðið vel ættartré Flores fjölskyldunnar og fyllið síðan í eyðurnar með
viðeigandi nafnorði sem lýsir ættartengslunum.

http://www.trentu.ca/spanish/masarriba/leccion4a.htm
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1.

Miguel es el _________________________ de Rosa.

2.

Rosa y Miguel son los _________________________ Felipe.

3.

Alejandra, Felipe y Conchita son _________________________

4.

Alejandra y Antonio son los _________________________ Isabel y Raúl.

5.

Anita es la _______________________ de Alejandra y Antonio.

6.

Conchita, Felipe, Alejandra y Antonio son los ___________________ de Rosa y
Miguel.

III. 6%

Tengið saman viðeigandi setningar í dálkum A og B. Athugið að tvö atriði í
dálki B ganga af. Vinsamlega tengið ekki saman með strikum heldur með
bókstöfum og tölustöfum. Til dæmis: 6b
A

B

1. ¿Cómo se dice bolti en español?

a. Sí, casi siempre a las doce y
media.

2. ¿Os acostáis muy tarde los lunes?

b. Sara María.

3. ¿Cuál es tu dirección de correo
electrónico?

c. Es jueves.

4. A mis padres les gusta comer
fuera.

d. Las dos cosas.

5. ¿Qué día es hoy?

e. Los jueves hacemos nada.

6. Yo me llamo Tomás ¿Y tú?

f. Lo siento, pero no tengo.

7. ¿Trabajas o estudias?

g. No lo sé.
h. Sí, es muy divertido.
i.

IV. 8%

Sí, hacemos la compra.

Skrifið í hvern dálk fimm orð á spænsku með íslenskri þýðingu.
Hlutir

Matur

Orð sem lýsa Íslandi.
(landslag, náttúra og menning)
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Composición.
I. 13% Semjið ritgerð á spænsku út frá myndunum, (u.þ.b. 100 orð).
Nauðsynlegt er að nota sem mest af því námsefni sem farið hefur verið yfir: nombre,
edad, nacionalidad, país, profesión, dirección, teléfono, correo electrónico, lenguas,
descripción física, carácter, estado civil, qué le gusta hacer, familia, actividades de
todos los días, actividades de fin de semana ...

Stjórnmálafræði, 6. bekkur, val
1. [20%] Krossaspurningar.
A.
c
c
c
c

Þegar „þjóðarsáttin“ svokallaða var gerð 1989 hét forsætisráðherrann:
Davíð Oddsson.
Halldór Ásgrímsson.
Steingrímur Hermannsson.
Þorsteinn Pálsson.

B. Ákveðin straumhvörf urðu í íslenskum stjórnmálum um 1930. Fyrir þann tíma var eitt
helsta einkenni íslenskra stjórnmála:
c Að fáir þingmenn voru úr röðum bænda.
c Klofningur á hægri væng.
c Mikið fylgi öfgaflokka.
c Sátt um hlut ríkisins í atvinnurekstri.
C.
c
c
c
c

Eitt dæmi um kjarnaflokk í íslenskum stjórnmálum gæti verið:
Bændaflokkurinn.
Einingarsamtök kommúnista (Marxlenínistarnir).
Frjálslyndi flokkurinn.
Heimastjórnarflokkurinn.

D. Ein helstu rökin gegn meirihlutakosningakerfi (Samanborið við hlutfallskosningakerfi)
eru að:
c Atkvæði of margra skipta engu máli.
c Kosningar taka að jafnaði lengri tíma.
c Meiri hætta er á hagsmunaárekstrum.
c Þörfin fyrir málamiðlanir er meiri.
E. Stundum er sagt að pólitískir og hernaðarlegir yfirburðir Bandaríkjanna samanborið við
Evrópu hafi helst komið í ljós við lausn átaka í:
c Bosníu.
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c Kóreu.
c Sómalíu.
c Víetnam.
F.
c
c
c
c

Þingmenn Framsóknarflokksins eru því sem næst:
5.
10.
15.
20.

G. Dæmi um að þjóðernishyggja hafi leikið mikilvægt hlutverk í íslenskum stjórnmálum
eru nokkuð mörg. Krossið við þann möguleika hér að neðan sem þetta á síst eða ekki
við:
c Evrópumálin.
c Herstöðvamálið.
c Virkjun Kárahnjúka.
c Þorskastríðin.
H. Upphafsmaður átakakenninga í stjórnmálafræði var Karl Marx. Að hans mati stafa
mismunandi hagsmunir stétta af:
c Afstöðu þeirra til framleiðslunnar.
c Mismunandi búsetu.
c Ólíkum lífsviðhorfum.
c Ólíkra trúarskoðana.
I. Töluverð umræða hefur verið um íslensku stjórnarskrána síðustu ár. Rætt hefur verið um
ýmsa galla en eitt af neðantöldu er ekki einn af þeim:
c Ákvæði um valdsvið forseta eru óljós.
c Ákvæði um þingræði er óljóst.
c Ekkert er minnst á stjórnmálaflokka.
c Úrelt ákvæði um mannréttindi.
J. Fyrsti háskólinn í Evrópu til að gera stjórnmálafræði opinberlega að sjálfstæðri
vísindagrein 1895 var:
c Cambridge.
c London School of Economics.
c Oxford.
c Sorbonne.
2. [30%] Skilgreiningar. Skrifið um 5 atriði af 6. Vinsamlega skrifið hugtakið eða
heitið í upphafi hvers svars.
Stjórnmálasiðmenning.
Fulltrúadeild Bandaríkjaþings.
Milton Friedman.
Fastanefndir Alþingis.
Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn.
Þjóðríki.
3. [20%] Stutt ritgerð. Fjallið stuttlega um annað af eftirfarandi efnum:
Flokkar á vinstri væng á Íslandi.
EÐA
Upphaf og stefna Sjálfstæðisflokksins.
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4. [30%] Ritgerð. Fjallið ítarlega um annað af eftirfarandi efnum:
Kenningar um lýðræði og vald.
EÐA
Stjórnmál á Íslandi 1985–2005.
Aukaspurningar.(Svarið einungis ef tími er nægur; til hækkunar eingöngu).
1. Hver er þingflokksformaður Vinstri–grænna?
2. Hvern hefur Bandaríkjaforseti tilnefnt sem fulltrúa landsins hjá SÞ?
3. Hver lagði nýlega fram sína eigin samgönguáætlun?
4. Hvað heitir ráðherra umhverfismála?
5. Hvað heitir formaður Samtaka herstöðvaandstæðinga?

Stjórnun, 6. bekkur, viðskiptadeild
Hluti A (30%).
Hver kross gildir 2,5 stig. Aðeins einn valkostur er réttur. Ef merkt er við tvo telst svarið
rangt. Dregið er frá fyrir rangan kross –0,5 stig.
1.

Hver eftirtalinna fullyrðinga á við um MBO (Managing by Objective)?
c
c
c
c

2.

Krísustjórnun (Crisis Management Planning) felur í sér:
c
c
c
c

3.

Lýsir einkennum árangursríkra markmiða.
Útskýrir markmiðasetningu lítilla fyrirtækja.
Stjórnendur og starfsmenn vinna náið saman.
Lítil skriffinska vegna hnitmiðaðra markmiða.
Stjórnun sem byggir á varaáætlun (Contingency Plans).
Stjórnun sem byggir á Vroom – Jago hugmyndinni.
Fjárhagsstjórnun Krísuvíkursamtakanna.
Ekkert ofangreint á við.

Hver eftirtalinna fullyrðinga er rétt?
c Starfsmannastjórnun var áður fyrr ofarlega í stjórnskipulaginu en er í dag á lægri

þrepum stjórnskipulagsins.
c Lög um starfsmannamál stuðla að auknu jafnrétti meðal starfsmanna og
umsækjenda (Equal employment opportunity).
c Mismunun (Discrimination) er þegar galli kemur fram við frammistöðumat.
c Starfsmannastjórnun hentar konum betur en körlum þar sem konur hafa frekar
mannlegt innsæi.
4.

Einkenni frumkvöðla eru öll neðangreind atriði nema:
c
c
c
c

Mikil ytri stjórnun (External Locus of Control).
Þörf til að ná árangri (Need to achieve).
Lifa í „núinu” (Awareness of passing time).
Þol fyrir óvissu (Tolerance for Ambiguity).
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5.

Svala er söluhæst allra starfsmanna en á í miklum erfiðleikum með mannleg
samskipti. Kári er yfirmaður Svölu og metur frammistöðu hennar framúrskarandi.
Þetta er dæmi um:
c
c
c
c

6.

Bílaframleiðendur í Svíþjóð hafa tekið ákvörðun um að byggja nýja verksmiðju í
Kína. Þetta er dæmi um:
c
c
c
c

7.

Valdsvið stjórnenda (Line authority).
Valdsvið starfsmanna (Staff authority).
Boðleiðir (Chain of command).
Stjórnspönn (Span of management).

Gosi vinnur í einni af fimm markaðsdeildum Gosdrykkja hf. Þetta gefur til kynna að
fyrirtækið sem hann vinnur hjá sé með:
c
c
c
c

12.

Með því að vera verðleiðandi (Cost leadership).
Með aðgreiningu (Differentiation).
Með því að nota einbeitingu (Focus).
Allt hér að ofan er rétt.

Hvert eftirtalinna atriða vísar til fjölda starfsmanna undir hverjum yfirmanni?
c
c
c
c

11.

Aðgerðaáætlun (Actian plan).
Hlutverkayfirlýsingu (Mission statement).
Markmið (Goal).
Verkáætlun (Operational plan).

Með hvaða hætti geta fyrirtæki náð frumkvæði samkvæmt Porter?
c
c
c
c

10.

Einnotaáætlun (Single use plan).
Sínotaáætlun (Standing plan).
Óskipulagða áætlun (Nonprogrammed plan).
Samkeppnisáætlun (Competitive plan).

Jóna mjóna er í heilsuátaki. Hún er staðráðin í að missa 4 kg. á einum mánuði og
komast úr 62 kg. í 58 kg. fyrir 22. maí 2005. Jóna mjóna hefur sett fram:
c
c
c
c

9.

Óskipulagða ákvörðun (Nonprogrammed decision).
Skipulagða ákvörðun (Programmed decision).
Óvænta ákvörðun (Unexpected decision).
Gildislæga ákvörðun (Normative decision).

Sigrún verslunarstjóri þarf að segja upp afgreiðslustúlku vegna ófullnægjandi
frammistöðu. Sigrún veit að við uppsagnir er farið í gegnum ákveðið ferli og því
notast hún við:
c
c
c
c

8.

Að sölumenn eru mikilvægasta starfsfólkið.
Staðalmyndir (Steryotyping) sem er galli við frammistöðumat.
Frammistöðugap (Performance gap).
Ekkert ofangreint á við.

Hlutverkanálgun (Functional structure).
Deildanálgun (Divisional structure).
Mikla miðstýringu (High degree of centralisation).
Blandaða nálgun (Matrix structure).

Hvað er aflsviðsgreining (Force field analysis)?
c Að greina þau öfl sem laða að viðskiptavini til fyrirtækis.
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c Að greina hvaða öfl eru fylgjandi og hvaða öfl eru á móti breytingum.
c Að greina þau öfl sem hafa áhrif á skipulag fyrirtækis.
c Að greina þá þætti sem hafa áhrif á breytingar innan fyrirtækis.

Hluti B (10%).
Tengið saman þau atriði sem eiga saman. Setjið tölustaf við rétta fullyrðingu.
1

Grunnhæfni (Core Competence).

___

Mikil markaðshlutdeild í hægt vaxandi grein.

2

Mjólkurkýr (Cash Cow).

___

Stig fyrirtækis í vexti þar sem tilveruréttur er
sannaður og áherslan er á tekjur.

3

Afkoma (Survival).

___

Lítil markaðshlutdeild í ört vaxandi grein.

4

Velgengni (Success).

___

Ákvarðanir eru miðstýrðar og aðlögunarhæfni
lítil.

5

Spurningarmerki (Question Mark).

___

Mikið um teymisvinnu, samskipti milli deilda
mikil, valdaframsal og sterk, móttækileg
menning.

6

Sígild nálgun (Classical Model) .

___

Sá sérstaki hæfileiki sem skipulagsheild státar
sig af í samanburði við keppinauta sína.

7

Lóðrétt (Vertical) skipulag.

___

Ákvörðunartaka út frá hagrænum sjónarmiðum.

8

Stjórnunarleg nálgun (Administartive Model).

___

Þá er takmörkuð skynsemi (Bounded
rationally) við ákvarðanatöku.

9

Frammistöðugap (Performance Gap).

___

Stig fyrirtækis í vexti þar sem kominn er
traustur grunnur í starfsemi fyrirtækisins,
hagnaður og vinnuferlar komnir í gott lag.

10

Skipulag lærdómsfyrirtækis (Learning
Organization).

___

Munur á æskilegri frammistöðu og
raunverulegri frammistöðu.

Hluti C (20%).
Skilgreiningar. Veljið fjórar skilgreiningar af fimm. Hver skilgreining gildir 5 stig. Svarið á
prófblaðið og verið hnitmiðuð í svörum.
1. Einbeitingastefna Porter´s (Focus Strategy).
2. Sterk móttækileg menning (Strong, Adaptive Culture).
3. Nefnið a.m.k. fimm atriði sem aðgreina leiðtoga (Leader) og stjórnendur
(Manager).
4. Samræmingarstefna (Transnational Strategy).
5. Þættir sem hafa áhrif á skipulag (Factors Shaping Structure).

Hluti D (20%).
Spurningar. Veljið tvær spurningar af þremur. Hver spurning gildir 10 stig. Verið
hnitmiðuð í svörum.
1. Fjallið um aðstöðukenningu Hersey & Blanchards (Hersey and Blanchard´s
Situational Theory).
2. Fjallið um eitt af lögmálum leiðtogans skv. Bryan Tracy.
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3. Fjallið um starfsmannastjórnun (Human Resource Management). Tilgreinið
markmið starfsmannastjórnunar og fjallið ítarlega um hvert og eitt markmið.

Hluti E (20%).
Ritgerð. Veljið eina af tveimur. Setjið svarið upp á skipulegan hátt.
1. Fjallið ítarlega um atferlisnálgun (Behavioral approaches). Fjallið um þær
rannsóknir sem gerðar hafa verið um atferli leiðtoga og greinið frá niðurstöðum
þeirra.
2. Fjallið ítarlega um ferli skipulagðra breytinga (Model of planned Organization).

Stjörnufræði, 6. bekkur, val
I Hluti: Krossaspurningar. 30%
1. Stjörnufræði fjallar ekki um eitt af eftirfarandi:
c Víddir.
c Hreyfingu hluta á himinhvelfingu.
c Myndun lífs.
c Þróun hluta á himinhvelfingunni.
2. Hvaða fjórar kenningar voru lagðar fram um myndun Tunglsins?
c Klofnunar, Sammyndunar, Föngunar, Föngunarútskots.
c Sammyndunar, Föngunar, Snúnings, Föngunarútskots.
c Föngunar, Sammyndunar, Dropa, Klofnunar.
c Klofnunar, Hringmyndunar, Föngunar, Föngunarútskots.
3. Planck Tíminn er skilgreindur sem:
c
c
c
c

4
c
c
c
c

hGc 5

G
c5h
hG
c5
2hG
c6
Upphafsmaður kvarkakenningarinnar var:
Albert Einstein.
Fred Hoyle.
Steven Weinberg.
Murrey GellMann.

5. Þversögn Olbers sýnir að heimurinn hlýtur að vera:
c Óendanlega gamall.
c Endanlega gamall.
c Að minnka.
c Að stækka.
6. Hitastig bakgrunnsgeislunarinnar er:
c 37 K.
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c 0,37 K.
c 377 K.
c 3,7 K.

7. Armar Vetrarbrautar myndast af því að:
c Hornhraði efnisins er sá sami allstaðar utan miðbungu.
c Þyngdarkraftar toga efnið í arma.
c Útgeislun miðbungunnar þrýstir efninu í arma.
c Nálægar vetrarbrautir hafa áhrif á hvor aðra og armar eru afleiðingar þessara áhrifa.
8. Fyrsta lögmál Keplers er:
c Hlutfall brautartíma tveggja pláneta, hafið í annað veldi er jafnt hlutfalli hálfs skammás.
c Brautir reikistjarna eru sporvölur með sólina í einum brennipunkti sporvölunnar.
c Kraftur milli tveggja massa er í öfugu hlutfalli við fjarlægð milli þeirra í öðru veldi.
c Alheimurinn er að þenjast út.
9. Hohman brautir eru:
c Brautir sem loftsteinar í loftsteinabeltinu fara eftir.
c Brautir sem kvarkar fara eftir þegar tvær agnir skella saman.
c Sú braut sem hlutur á leið inn í svarthol færi eftir.
c Braut lægstu orku, þ.e.a.s. sú braut sem er hagkvæmast að senda geimfar eftir út í
sólkerfið.
10. Fjögur stærstu tungl Júpíters eru:
c Íó, Evrópa, Ganymedes og Títan.
c Íó, Miranda, Ganymedes og Títan.
c Íó, Evrópa, Ganymedes og Callistó.
c Ariel, Evrópa, Ganymedes og Callistó.
11. Nifteindastjarna hefur yfirleitt ekki meiri massa en:
M
c 15 o
c 0,5
c 3

Mo

Mo

c 200

Mo

12. Fyrsta fyrirbærið sem talið var vera svarthol nefnist:
c Proxima Centauri.
c Cygnus X1.
c Tempel 9P.
c M42.
13. Skipting klukkustundarinnar í 60 hluta er komið frá:
c Grikkjum.
c Fönikíumönnum.
c Babýlóníumönnum.
c Tyrkjum.
14. Haustjafndægur eru:
c 21. september.
c 20. mars.
c 21. júní.
c 21. desember.
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15. Sólbraut er:
c Sú slétta sem braut jarðar liggur í.
c Brautin sem sólin fer eftir.
c Sú braut sem sólin okkar fer á HertzsprungRussell línuritinu.
c Braut sólar eftir himninum séð frá jörðu.

II Hluti: Efnisspurningar. 50%
1. Nefnið þrjá af sjö litrófsflokkum sólstjarna og hvaða litir einkenna þessa þrjá flokka?
2. Hvaða kenning barðist Fred Hoyle gegn, hvað hét kenningin sem hann lagði til móts við
hana og hver var grundvallarmunur þessarra tveggja kenninga?
3. Hver er frumforsenda heimsfræðinnar?
4. Hvert er lögmál Hubbles? Notið lögmálið til að reikna burthraða stjörnu sem er 3 Mpc
(Þrjú megaparsek) í burtu.
5. Útskýrið stuttlega Hertzsprung–Russell línurit, teiknið upp ása og merkið inn á línuritið.

III Hluti: Ritgerðarspurning. 20%
Veljið eitt af þremur ritgerðarefnum:
a) Skilgreinið Miðbaugshnit (Látið teikningu fylgja) og greinið frá vanköntum þess
kerfis.
b) Ræðið um sólina.
c) Talið stuttlega um svarthol, myndun þeirra og schwarschild radíus.

IV Hluti: Bónusspurning. (Gildir 2% til upphækkunar)
Hvaða reikistjarna er næst þér?

Stærðfræði, 5. bekkur, alþjóða og máladeild
1. (7%) Gefin er röksemdarfærsla:
Ef Guð er góður þá er heimurinn fullkominn. Nú er heimurinn ekki fullkominn. Því er guð
ekki góður.
a)

Skrifið á táknmáli rökfræðinnar.

b)

Setjið upp sanntöflu til að kanna hvort röksemdarfærslan er gild.

2. (4%) Í einum bekk eru 25 nemendur. 13 þeirra eru ljóshærðir, 12 eru bláeygir, en 7
nemendur eru hvorki ljóshærðir né bláeygir. Hve margir eru hvorutveggja, ljóshærðir
og bláeygir?
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U = {x Î N x < 10}
3. (8%) Grunnmengið er
. Gefin eru mengin A = {1,3,5,7} og
B = {5,6,7} . Ritið mengin

a)

A ÇB

b)

ì
ü
8
íx Î U Î U ý
x
î
þ

4. (4%) Segið til um hverja fullyrðingu hvort hún er sönn (S) eða ósönn (Ó).
Rangt svar eyðir réttu!
c Röksemdarfærsla telst alltaf ógild ef forsendur hennar eru ósannar.
c Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá er er fullyrðingin ØqÞØp að vera sönn.
c Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá er fullyrðingin qÞp að vera sönn.
c Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá er fullyrðingin ØpÞØq að vera sönn.
5. (4%) Skipta á 28 nemenda bekk upp í fjóra hópa. Í tveimur hópum eiga að vera 10
nemendur í hvorum og 4 nemendur í hvorum hinna tveggja. Á hve marga
mismunandi vegu er hægt að gera þetta?
6. (8%) Reiknið:
3

a)

b)

Õ (2i - 3)
i =1

102! - 101!
100 !

7. (10%) Velja á úr 50 manna hópi sem í eru 23 stelpur og 27 strákar.
a)

Hvað þarf að velja marga til að vera 100% viss um að velja 5 af hvoru kyni?

b)

Hvað er hægt að velja 10 manns, úr hópnum á marga vegu?

c)

Hvað er hægt að velja 10 manns á marga vegu ef velja skal jafnmarga af hvoru kyni?

8. (4%) Valið stendur á milli tveggja fjárhættuspila.
Spil A: 3% líkindi eru á að vinna 20000 kr og 5% líkindi á að vinna 10000 kr.
Spil B: 2% líkindi eru á að vinna 40000 kr.
Hvort spilið er vænlegra fyrir fjárhættuspilara? (Sýna þarf útreikninga til
rökstuðnings).
9. (10%) Framleiðandinn TeeWee framleiðir tvær vörutegundir Tee og Wee. 60% af
framleiðslunni er Tee og 40% er Wee. Komið hefur í ljós að 5% af Tee er gölluð í
framleiðslu en 8% af Wee eru gölluð.
a)

Búið til líkindatré yfir framleiðslu TeeWee.

b)

Ef keypt er vara frá TeeWee hver eru þá líkindi þess að hún sé gölluð?

c)

Ef keypt er vara frá TeeWee og hún reynist gölluð hver eru líkindi þess að keypt hafi
verið varan Wee?
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10. (8%) Í poka eru 10 bláar M&M kúlur og 6 rauðar. Gummi tekur fimm kúlur úr pokanum.
a)

Hver eru líkindi þess að allar hafi verið rauðar?

b)

Hver eru líkindi þess að Gummi hafi tekið 3 rauðar og 2 bláar?

11. (11%) Meðfylgjandi er flokkuð tíðnitafla. Finna á hlutfallstíðni, meðaltal og staðalfrávik.
Fyllið hlutfallstíðni inn í töfluna og hugsanlega getið þið notað auðu dálkana til hjálpar við
útreikning á meðaltali og staðalfráviki.
Gildi, x

Tíðni = f

3

2

8

4

13

7

Hlutfallstíðni

12. (8%) Allir kannast við Smarties. Í poka eru 15 græn Smarties og 10 brún. Nonni tekur eitt
úr pokanum og skráir litinn, setur síðan aftur í pokann. Þetta endurtekur Nonni 8
sinnum.
a)

Hver eru líkindi þess að Nonni hafi tekið nákvæmlega 5 græn og 3 brún?

b)

Hver eru líkindi þess að hann hafi tekið færri en tvö græn?

13. (10%) Í matarklúbbnum Steikin, er meðalþyngd karlanna normaldreifð með meðaltalið 95
kg og staðalfrávikið er 8.
a)

Ef valinn er einn úr klúbbnum hver eru þá líkindi þess að hann sé yfir 100 kg.

b)

Ef valinn er einn úr klúbbnum hver eru þá líkindi þess að hann undir 97 kg.

c)

Rúnar er meðal þeirra þyngstu í klúbbnum, aðeins 10% eru þyngri en hann. Hve
þungur er Rúnar?

14. (4%) Velja á 10 menn í hóp en alls 15 manns koma til greina. Ef annað hvort Jón eða
Gunnar er valinn þá má ekki velja hinn. Á hve marga vegu er hægt að velja í hópinn?

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, lesinn hluti
1. 14%)
a) Skilgreinið hugtakið andhverfa falls.
b) Leysið ójöfnuna

2x + 1
£ 1.
x -1

2. (14%)
a) Skilgreinið hugtakið mismunaruna.
b) Finnið summu nfyrstu jákvæðu oddatalnanna.
3. (6%)
Skilgreining á diffurkvóta fallsins f(x) þar sem x = x 0 er
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f (x ) - f (x0 )
.
x ® x0
x - x0

f ¢( x 0 ) = lim

Notið skilgreininguna til að finna diffurkvóta fallsins f ( x ) = x 4 í punktinum (x 0 , y 0 ) .
4. (14%)
a) Skilgreinið hugtakið samokatala tvinntölunnar z.
b) Hefjið töluna 1 + i í fjórða veldi.
5. (12%)
a) Sannið regluna : Ef j ( x ) = f ( x ) + g ( x ) þá er j ¢( x ) = f ¢( x ) + g ¢( x ) .
b) Finnið staðbundin útgildi fallsins f ( x ) = x × ln( x ) .
6. (12%)
æa b ö
÷÷
A = çç
è c d ø . Hvaða skilyrði þurfa að vera
a) Hvernig má finna andhverfu fylkisins
uppfyllt þannig að andhverfan sé til?
æ 7 4ö
æ3 8ö
çç
÷÷ × X = çç
÷÷
16
9
2
7
è
ø
è
ø.
b) Finnið fylkið X sem gefið er með fylkjajöfnunni
7. (14%)
a) Skilgreinið hugtakið stofnfall.
ln( x )

ò x dx
b) Reiknið
.
8. (14%)
a) Ritið hnitajöfnu kúluflatar.
b) Finnið skurðpunkta línunnar og OP = (9,5,5 ) + t ( 4,1,3 ) og kúluflatarins
( x + 1) 2 + ( y - 1)2 + (z + 2)2 = 9 .

Stærðfræði, 6. bekkur, hagfræðideild, ólesinn hluti
1. (3%) Leysið jöfnuna 9 x - 5 × 3 x + 6 = 0 .
2. (5%) Finnið jöfnu línunnar sem liggur næst punktunum (2,3 ), (- 1,4 ) og (1,7 ).
3. (5%) Í kvótarunu er a1 = 1 og summa fyrstu 3ja liðanna er 3. Finnið öll möguleg gildi á
kvótanum, q.

235

f ( x) =

4. (17%) Gefin eru föllin

x -2
1
g( x ) =
x - 1 og
x +1

a) Finnið andhverfu fallsins f (x ) .
b) Finnið fallið f o g og einfaldið.
c) Finnið jöfnu snertils við feril f (x ) þar sem x = -1.
d) Finnið 2. stigs Taylormargliðu fyrir fallið f (x ) í kringum x = 0.
5. (20%)
2
a) Leysið jöfnuna z + 4z + 5 = 0 þar sem z Î C .

b) Leysið jöfnuna

x - 2 + 2x = 3

c) Ákvarðið heildið

ò

.

5x + 1
dx
x +x-2
.
2

d) Leysið diffurjöfnua y ¢¢ - 2y ¢ + 5y = 0 .
2
6. (4%) Finnið flatarmál svæðisins sem afmarkast af ferli fallsins f ( x ) = x + 5 og línunni
y = 8.

f (x) =
7. (4 %) Finnið skilgreiningarmengi og núllstöð(var) fallsins

ln( x - 3)
x -1 .

8. (7%) Finnið almenna lausn á diffurjöfnunni y ¢ + 2xy = 2x .
Finnið síðan þá lausn sem gengur í gegnum punktinn (0 , 2) .
9. (5%) Grunnflötur strýtu er jafnhliða þríhyrningur með hliðalengdina 6. Hæð strýtunnar er
10. Finnið hornið á milli hliðarflatar og grunnflatar.
10. (5%) Finnið fall f (x ) sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
Einu aðfellur fallsins f (x ) eru x = 1 og y = x + 1.
Ferill fallsins gengur í gegnum punktinn (3,7 ) .
11. ( 5%) Velja á 10 menn í hóp en alls 15 manns koma til greina. Ef annað hvort Jón eða
Gunnar er valinn þá má ekki velja hinn. Á hve marga vegu er hægt að velja í hópinn?
12. (5%) Hve margar þriggja stafa tölur þar sem hver tölustafur kemur aðeins einu sinni fyrir
og eru minni en 400 er hægt að búa til með því að nota tölustafina 0,1,2,3,4 og 5?
13. (5%) Finnið stikun sléttu sem inniheldur punktana (1,2,0 ), (3,0,-1) og (0,2,-1).
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14. (10%) Grunnflötur strýtu er þríhyrningurinn ABC. Topppunkturinn er D. Sléttan sem
inniheldur grunnflötinn hefur jöfnuna 2 x - y + 2z - 4 = 0 . Einnig er vitað að
hornpunkturinn A = (3,-2,-2) og línan sem inniheldur kantinn AD hefur
stikunina (x, y , z ) = (3,-2,-2) + t × (2,-1, 5) . Hæð strýtunnar er 6. (Ath strýtan er ekki
regluleg.)
a) Finnið hornið á milli kantsins AD og grunnflatar.
b) Finnið hnit topppunkts strýtunnar þ.e. finnið punktinn D

Stærðfræði, 6. bekkur, viðskiptadeild
1. (12%) Diffrið föllin og einfaldið eins og unnt er.
a)

f ( x ) = 2 x 4 + x + ln( 3 x )

b)

f ( x) = 2 x × (3 x + 1)

5

f ( x) =
c)

x2 + x
2x - 1

2. (6%) Leysið jöfnurnar.
5
a) x = 800
x
b) (e - 3) × (ln( 2 x) + 3) = 0

3. (6%) Reiknið.
10

a)

å2

i

i =0

403!-402!
400!
b)

4. (4%) Finnið summu 50 fyrstu liðanna í eftirfarandi röð
100+94+88+82+........
5. (6%) Gefið er fallið f ( x ) =

2x 2 - 3
x

a) Hvert er formengi fallsins f (x ) .
b) Finnið aðfellur við feril fallsins, ef einhverjar eru.
6. (6%) Gefið er fallið f ( x) = e x × (x 2 - 1)
a) Finnið núllstöðvar fallsins
b) Finnið staðbundin útgildi (háeða lággildi) ef til eru.
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7. (3%) Gefið er fallið f ( x) = ax 2 - 3x
Hallatala fallsins er 5 í x = 1 . Finnið a.
8. (8%) Gefin eru mengin A = {1,2,3,4,5,6} , B = {2,4,6} og C = {1,2,3} . Grunnmengið er
U = { x Î N x < 10}

a) Finnið B \C
b) Finnið ( B Ç A) È C
9. (6%) Valin eru 10 spil úr venjulegum spilastokki með 52 spilum Finnið líkindi þess að:
a) það séu 3 rauð spil og 7 svört spil.
b) öll spilin séu í einhverjum þrem sortum.
10. (9%) Þrír pokar eru fullir af sælgæti. Í þeim fyrsta eru 10 súkkulaðimolar og 5
lakkrísmolar. Í öðrum pokanum eru 10 súkkulaðimolar og 20 lakkrísmolar. Í þeim
þriðja eru 5 súkkulaðimolar og 10 lakkrísmolar. Poki er valinn af handahófi og úr
honum dreginn einn sælgætismoli.
a) Gerið líkindatré
b) Hver eru líkindi þess að sælgætismolinn sé súkkulaðimoli?
c) Lakkrísmoli hefur verið valinn. Hverjar eru líkurnar að hann komi úr þriðja
pokanum?
11. (4%) Ritið sanntöflu fyrir eftirfarandi fullyrðingu
( p Ú Øq ) Þ q
12. (6%) Gefið er fallið f ( x ) = ln( x + 1) + x 2
a) Finnið beygjuskilapunkt/a(hverfipunkt/a) ef einhverjir eru.
b) Finnið hvar fallið er niðurbeygt
13. (9%) Gefið er talnasafn
7
18
12
5
7
4
5
15

8
11

7
12

11
19

13
16

6
8

9
7

3

3

a) Finnið meðaltal
b) Finnið staðalfrávik
c) Hver er spönnunin?
14. (8%) Reynslan hefur sýnt að togarinn Veiðikló veiðir vel í 8 af hverjum 10 veiðitúrum,
sem farnir eru. Jón Jónsson hefur verið ráðinn á togarann í 6 næstu veiðitúra.
a) Hverjar eru líkurnar á því að það verði léleg veiði í öllum 6 veiðitúrunum?
b) Hverjar eru líkurnar á því að það veiðist vel í a.m.k. 5 veiðitúrum?
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15. (3%) Geislavirkt efni rýrnar jafnt og þétt samkvæmt formúlunni N = Ce kt þar sem N er
magn geislavirka efnisins í lokin, C er magnið í upphafi, k er fasti og t er tíminn í
árum.
Ákvarðið gildi k ef 50 grömm af efninu rýrna um 30 grömm á 10 árum.
16. (4%) Ingi Steinar ætlar að leigja íbúð við Grandaveg í 3 ár. Honum er boðið upp á tvo
leigusamninga. Í öðrum samningnum er gert ráð fyrir að leigan hækki á 3 mánaða
fresti um 5%, í hinum hækkar leigan einu sinni á ári um 20%. Upphafleg leiga er
50.000 kr. Sýnið fram hvor samningurinn er hagstæðari fyrir Inga Steinar?

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, lesinn hluti
1. (14%)
a) Skilgreinið hugtakið rætt fall.
2x + 1
£1
b) Leysið ójöfnuna x - 1

2. (13%)
a) Skilgreinið hugtakið mismunaruna.
b) Skilgreinið hugtakið mislægar línur í þrívíðu rúmi.
3. (7%) Skilgreining á diffurkvóta fallsins f(x) þar sem x = x 0 er

f (x ) - f (x0 )
x ® x0
x - x0
.

f ¢( x 0 ) = lim

4
(
)
Notið skilgreininguna til að finna diffurkvóta fallsins f ( x ) = x í punktinum x 0 , y 0 .

4. (13%)
a) Skilgreinið hugtakið samokatala tvinntölunnar z.
b) Sannið regluna

z×z = z

2

(z Î C ) .

5. (13%)
æa b ö
÷÷
A = çç
c
d
è
ø ? Hvaða skilyrði þurfa að vera
a) Hvernig má finna andhverfu fylkisins
uppfyllt þannig að andhverfan sé til?
æ 7 4ö
æ3 8ö
çç
÷÷ × X = çç
÷÷
16
9
2
7
è
ø
è
ø
b) Finnið fylkið X sem gefið er með fylkjajöfnunni:
6. (7%) Skilgreinið hugtakið yfirsumma f(x) með tilliti til bútunar I á bilinu [a, b] .
(Teiknið mynd og skýrið það sem er á myndinni).
7. (7%) Finnið staðbundin útgildi fallsins f ( x ) = x × ln( x ) .
8. (13%)
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a) Sannið regluna :
Fullnaðarlausn diffurjöfnunnar y ¢ + f ( x ) × y = g ( x ) , þar sem f(x) og g(x) eru samfelld föll,
er:
y = e -F ( x ) × ò g ( x ) × e F ( x ) dx

þar sem F (x ) er stofnfall f(x).

b) Finnið fullnaðarlausn diffurjöfnunnar y ¢ = y - x .
9. (13%)
a) Sannið regluna:
-1
¢
Ef fallið f er einhalla og diffranlegt í bili I, x 0 Î I og f ( x 0 ) ¹ 0 þá er fallið g = f
1
g ¢(y 0 ) =
f ¢(x 0 ) .
diffranlegt í y 0 = f ( x 0 ) og

b) Notið regluna í alið til að sanna að afleiða fallsins g ( x ) = ln( x ) sé

g ¢( x ) =

1
x.

Stærðfræði, 6. bekkur stærðfræðideild, ólesinn hluti
1. (3%) Gerið sanntöflu fyrir yrðinguna : (p Þ q ) Ú Øq
2. (5%) Finnið jöfnu bestu línu í gegnum punktana (2,3 ), (- 1,4 ) og (1,7 ).
3. (5%) Í kvótarunu er a1 = 1 og summa fyrstu 3ja liðanna er 3. Finnið öll möguleg gildi á
kvótann, q.
4. (17%) Gefin eru föllin f ( x ) =

x -2
1
og g ( x ) =
x -1
x +1

a) Finnið andhverfu fallsins f.
b) Finnið fallið f o g .
c) Finnið jöfnu snertils við feril f þar sem x = -1.
d) Finnið 2. stigs Taylormargliðu fyrir fallið f í kringum a = 0.
5. (10%)
2
a) Leysið jöfnuna z + 3 × i × z + i = 0

(Hér er z Î C þ.e. og svarið á forminu z = a + ib )
b) Leysið jöfnuna
6. (5%) Ákvarðið heildið

x - 2 + 2x = 3
4x - 1
dx
2
-x

òx
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7. (10%) Svæðið M afmarkast af ferli f ( x ) =

ln( x )
x

, xás og línunni x = e 2 .

a) Finnið flatarmál svæðisins
b) Finnið rúmmál snúðsins sem kemur fram þegar svæðinu M er snúið einn hring
um xásinn.
8. (5%) Leysið diffurjöfnuna y ¢ = y 2 × sin( x ) og finnið síðan sérlausnina sem gengur í
gegnum punktinn (0,2) .

(

)

2x
2
9. (5%) Fallið f ( x ) = e × (ax + b ) hefur staðbundið útgildi í punktinum 1, e .

Finnið a og b.
10. (5%) Einu aðfellur fallsins f (x ) eru x = 1 og y = x + 1. Ferill fallsins gengur í gegnum
punktinn (3,7 ) . Finnið fall f (x ) sem uppfyllir framangreind skilyrði.
11. (5%) Finnið fullnaðarlausn á diffurjöfnunni y ¢¢ - y ¢ - 2y = 3 x
12. (5%) Velja á 10 menn í hóp en alls 15 manns koma til greina. Ef annað hvort Jón eða
Gunnar er valinn þá má ekki velja hinn. Á hve marga vegu er hægt að velja í
hópinn?
13. (5%) Finnið jöfnu sléttu sem inniheldur punktana (1,2,0 ), (3,0,-1) og (0,2,-1).
æ 1 1ö
æ1 nö
÷÷
÷÷
A = çç
A n = çç
è 0 1ø þá er
è 0 1 ø fyrir n ³ 2 .
14. (5%) Sannið með þrepun : Ef fylkið
(An táknar A í veldinu n)
15. (10%) Grunnflötur strýtu er þríhyrningurinn ABC. Topppunkturinn er D. Sléttan sem
inniheldur grunnflötinn hefur jöfnuna 2 x - y + 2z - 4 = 0 . Einnig er vitað að
hornpunkturinn A = (3,-2,-2) og línan sem inniheldur kantinn AD hefur
stikunina (x, y , z ) = (3,-2,-2) + t × (2,-1, 5) . Hæð strýtunnar er 6.
(Ath. strýtan er ekki regluleg.)
a) Finnið hornið á milli kantsins AD og grunnflatar.
b) Finnið hnit topppunkts strýtunnar þ.e. finnið punktinn D.

Stærðfræði, 6. bekkur tölvu og upplýsingatæknideild
5

1. 5%)

Diffrið fallið og einfaldið eins og unnt er, ef f ( x) = ln( x ) × (3 x + 1)

2. 5%)

2
Gefið er fallið f ( x) = ax - 3x .

Hallatala fallsins er 5 í x = 1 . Finnið a .

241

3. (5%)

ò (x
Ákvarðið heildið

4

+

1
+ e 3 x ) dx
x

4. (5%) Finnið flatarmál svæðisins sem afmarkast af ferlunum f ( x ) = - x + 3 og ferlunum
g ( x) = 2 x 2 .
y

x

5. (3%) Skilgreinið hugtakið stofnfall falls f (x ) .
6. (4%) Skilgreinið diffurkvóta falls f (x ) í punktinum x0 .
2
7. (3%) Finnið diffurkvóta fallsins f ( x) = x í punktinum ( x 0 , y 0 ) með því að nota
skilgreininguna.

æ 1 4ö
æ -1 2ö
÷÷ , B = çç
÷÷
8. (6%) Látum A = çç
2
5
2
5
è
ø
è
ø
a) Reiknið AB
b) Reiknið A -1
9. (3%) Gefin eru mengin A = {1,2,3,4,5,6} , B = {2,4,6} og C = {1,2,3} . Grunnmengið er
U = {x Î N : ( x ³ 1) Ù ( x < 10)}
Finnið ( B Ç A) È C
10. (3%) Í einum bekk eru 25 nemendur. 13 þeirra eru ljóshærðir, 12 þeirra eru bláeygir, en 7
nemendur eru hvorki ljóshærðir né bláeygir. Hve margir eru hvorutveggja, ljóshærðir
og bláeygir?
11. (3%) Segið til um hverja fullyrðingu hvort hún er sönn (S) eða ósönn (Ó)  Rangt svar
eyðir réttu!
c
c
c
c
c
c

Rökfræði fjallar um það hvaða röksemdarfærslur eru gildar.
Röksemdarfærsla telst alltaf ógild ef forsendur hennar eru ósannar.
Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá er verður fullyrðingin ØqÞØp að vera sönn.
Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá verður fullyrðingin qÞp að vera sönn.
Ef fullyrðingin pÞq er sönn, þá verður fullyrðingin ØpÞØq að vera sönn.
Fullyrðingin “Til er heiðarlegur maður” er jafngild fullyrðingunni “Sérhver
maður er ekki heiðarlegur”.

12. (5%) Skoðið eftirfarandi röksemdafærslu:
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Ef Guð er ekki góður þá er heimurinn ekki fullkominn. Heimurinn er fullkominn.
Þess vegna er Guð góður.
Gerið sanntöflu og segið hvort röksemdarfærslan er gild.
13. (5%) Hæð strákanna í 6. bekk er normaldreifð með m = 176 sm og s = 4 . Finnið hve
mörg prósent strákanna er hærri en 170 sm.
14. (9%) Þrír pokar eru fullir af sælgæti. Í þeim fyrsta eru 10 súkkulaðimolar og 5
lakkrísmolar. Í öðrum pokanum eru 10 súkkulaðimolar og 20 lakkrísmolar. Í þeim
þriðja eru 5 súkkulaðimolar og 10 lakkrísmolar. Poki er valinn af handahófi og úr
honum dreginn einn sælgætismoli.
a) Gerið líkindatré.
b) Hver eru líkindi þess að sælgætismolinn sé súkkulaðimoli?
c) Lakkrísmoli hefur verið valinn. Hverjar eru líkurnar að hann komi úr þriðja
pokanum?
15. (9%) Af 12 umsækjendum um tiltekið starf eru 3 sem ekki valda starfinu. Gerum ráð fyrir
að tveir umsækjendur séu valdir af handahófi.
a) Á hve marga vegu er hægt að velja þessa tvo?
b) Hver eru líkindi þess að hvorugur valdi starfinu?
c) Hver eru líkindi þess að að minnsta kosti annar valdi starfinu?
16. (3%) Tölvur geta ekki valið tölur af handahófi. Ein aðferð til að finna framleiða tölur sem
virka handahófskenndar er að nota formúlu eins og:
x n +1 = (4 x n + 1) mod 43
(Tilviljanatala númer n+1 er reiknuð út frá tölu númer n.)
Hverjar eru þrjár fyrstu tölurnar sem fást með þessari aðferð ef fyrsta talan er valin
x1 = 15 ?
17. (3%) Notum eftirfarandi töflu:
A Á B C D Ð E É F G H
0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

I

Í

J

K

L

M

N

O

Ó

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P

Q

R

S

T

U

Ú

V

W

X

Y

Ý

Z

Þ

Æ

Ö

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Afkóðið textann ZÉÞCH ef notuð var Vigeneredulkóðun með lyklinum (5,7,11,13) .
18. (4%) Sýnið með því að nota reiknirit Evklíðs, að stærsti samdeilir talnanna 391 og 493 er
17.
19. (4%) Dulkóðið töluna 13 með RSAkóðun, þar sem opinberi lykillinn eru tölurnar
n = pq = 85 , og veldið e = 3 .

243

20. (5%) Teningstala er náttúruleg tala sem er þriðja veldi einhverrar náttúrulegrar tölu.
Sýnið að sérhverja teningstölu má rita á forminu 9 k eða 9 k ± 1 .
21. (8%) Gefum okkur mengið R = {0,1,2,3, 4,5} .
Segjum að við skilgreinum vensl á R, þannig: a ~ b ef a + b = 4
a) Sýnið að venslin eru ekki sjálfhverf.
b) Eru venslin samhverf?
c) Eru venslin gegnvirk?
d) Teiknið net venslanna: Teiknið legg frá a til b ef a ~ b .

Upplýsingafræði, 5. bekkur, alþjóða og viðskiptadeild
I Krossar. (20%) Aðeins einn kross réttur í hverri spurningu.
1. Hvaða eftirfarandi fullyrðing um litastaðalinn í HTML er réttust?
c hann heitir HEX,
c hann verður að byrja á tölustaf,
c hann verður að byrja á bókstaf,
c fullyrðing 1 og 3 eru réttar,
c fullyrðing 1 og 2 eru réttar.
2. Hvaða eftirfarandi fullyrðing á best við um innranet?
c er opið öllu Internetinu,
c er samskiptanet milli tveggja eða fleiri fyrirtækja,
c er sölunet ætlað einstaklingum,
c er einkanet ætlað starfsfólki fyrirtækja,
c ekkert af ofangreindu.
3. Línubil í XHTML er táknað með:
c <br>,
c </br>,
c <br />,
c <br></br>,
c <pr>.
4. Hvaða eftirfarandi fullyrðing er röng?
c ARPA var upprunalega tengt saman af fjórum tölvum,
c ARPA markar upphaf Netsins,
c frelsi og stjórnleysi ríkir á Netinu en aðgangur takmarkaður,
c „bylting hugarfarsins“ tengist Netinu,
c tvö lögmál hafa komið upp í tengslum við net og tölvubyltinguna.
5. Hver eftirfarandi fullyrðinga á best við?
c iptala samanstendur af þremur tölum með punkti á milli (dæmi: 192.24.230),
c domain nefnist á íslensku lén,
c ftp er notað til skráarflutninga,
c fullyrðing 1–3 eru réttar,
c fullyrðing 2–3 eru réttar.
6. Hvaða eftirfarandi fullyrðing er röng?
c viðskiptalíkön eru eins konar áætlanir,
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c
c
c
c

á Netinu eru einkum fjórar gerðir af viðskiptalíkönum,
virðisnet er viðskiptalíkan,
B2E og B2G flokkast undir viðskiptalíkön,
allt ofangreint er rangt.

7. Jaðartæki eru:
c viðbótarminni,
c gamall og úreltur tölvubúnaður,
c búnaður til að tengja saman tvær eða fleiri tölvur,
c tæki sem tengjast tölvu eins og mýs, lyklaborð o.fl.,
c aflgjafi í tölvu sem sér um að koma rafmagni á allan tölvubúnað.
8. Fyrir hvað stendur skammstöfunin ROM?
c Read Over Memory,
c Read Only Memory,
c Random Opacity Memory,
c Random Over Memory,
c Write Over Memory.
9. Hvaða fullyrðing á best við um PDFskjal?
c stytting á Portable Document File,
c snið hannað af Microsoft,
c stytting á Portable Document Format,
c skjal á HMTL formi,
c ekkert af ofangreindu.
10. Hvað á best við um eftirfarandi XHTMLskipun: <img src="myndir/hjortur.jpg" title="Þetta er
ég">?
c myndin hjortur.jpg er í möppunni myndir,
c myndin hjortur.jpg er í sömu möppu og HTMLskjalið sem inniheldur þessa skipun,
c samkvæmt XHTMLstaðli er skipunin röng,
c fullyrðing 1 og 3 eru réttar,
c fullyrðing 1 og 2 eru réttar.
11. Hver eftirtalinna fullyrðinga um SPSS er röng?
c tölfræðiforrit ætlað til markaðsrannsókna,
c skammstöfun á Statistical Package for the Social Science,
c markaðsfræðiforrit til að útbúa spurningalista,
c eingöngu ætlað til úrvinnslu gagna í markaðsrannsóknum,
c SPSS býður upp á Variable View og Data View.
12. Hvaða fullyrðing um HTMLskjöl er rétt?
c grunnskjal í hverri einfaldri HTMLvefsíðu er ávallt index,
c ekki er æskilegt að nota séríslenska stafi í nöfnum á HTMLskjölum,
c leyfilegt er að nota bæði endingarnar .html og .htm,
c fullyrðing 1, 2 og 3 eru réttar,
c fullyrðing 1 og 2 eru réttar.
13. Þau vefföng sem enda á umdæmisheitinu gov tilheyra:
c bandarískum ríkisstofnunum,
c bandarískum félögum og stofnunum,
c bandarískum fyrirtækjum,
c bandarískum menntastofnunum,
c bandaríska hernum.
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14. Hver er höfundur bókarinnar Bókin um Netið?
c Grímur Gunnarsson,
c Friðgeir Víkingur Þórðarson,
c Gunnar Grímsson,
c Þórður Víkingur Friðgeirsson,
c enginn ofantalinna.
15. Friðhelgi einkalífsins og eignaréttur er bundinn í:
c stefnu ríkisstjórnarinnar frá 1996 um Vefinn,
c lögum um persónuvernd,
c íslensku höfundaréttarlögunum,
c lögum um upplýsingaskyldu stjórnvalda,
c stjórnarskrá íslenska lýðveldisins.
16. Sæmdarréttur tilheyrir:
c einkaleyfisrétti,
c hönnunarrétti,
c vörumerkjarétti,
c höfundarétti,
c upplýsingarétti.
17. Hvað af eftirfarandi á ekki við um breytuheiti í SPSS?
c allt neðantalið,
c ekki skal nota punkta í breytuheitinu,
c ekkert bil skal vera í breytuheitinu,
c hámark skal nota átta stafi í breytuheitinu,
c engir tölustafir skulu vera í breytuheitinu.
18. Hver eftirtalinna fullyrðinga um höfundarétt er rétt?
c notkun heimil því © er við verkið,
c höfundarnafn tilgreint og þá þarf ekki leyfi,
c engin breyting frá upprunalegu verki – leyfi óþarft,
c verkið er á Internetinu – leyfi óþarft.
c höfundaréttur nær ekki yfir lög og opinbera texta.
19. Hvað af eftirtöldu á best við um stíla í XHTML?
c eru staðsettir í bodyskipuninni,
c til að kalla fram stíl er notuð skipunin style="nafn á stíl",
c geta verið í sérskjali sem nefnist CSSskjal,
c allir stílar hafa utan um sig gæsalappir,
c ekkert ofangreint er rétt.
20. Hvað er átt við með saursíðum (splashpages)?
c síður sem innihalda ekki raunefni,
c ein síða á undan sjálfum vefnum,
c síður sem innihalda einungis grafík,
c liðir 1, 2 og 3 eru réttir,
c liðir 2 og 3 eru réttir.

II Mynd. (5%)
Merkið eftirfarandi atriði inn á myndina:
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1.
2.
3.
4.
5.

Aflgjafi
Rauf
RAM
Móðurborð
ROM

III Skilgreiningar. (40%)
Skilgreinið eftirfarandi atriði. Lýsið þeim ítarlega og takið dæmi þar sem það á við.
Vægi hverrar skilgreiningar er 10%.
1. Berið saman B2C og C2C.
2. Nefnið helstu kosti og galla þess að nýta sér Netið til viðskipta.
3. Vefsmíðar – vefhönnun.
4. Siðfræði/siðferði í Netheimum.

IV Spurningar. (25%)
Svarið eftirfarandi spurningum. Hver spurning gildir 5%.
Hafið svörin stutt en skýr og tilgreinið dæmi þar sem það á við.
1. Hver er munurinn á GIF og JPEG myndum (4 atriði)?
2. Hver er helst ástæða þess að notkun ramma er ekki æskileg á vefsíðum?
3. Hvað er rafrænt eftirlit?
4. Hvað er PNG?
5. Hver eru helstu áhersluatriði varðandi mat á vefsíðum?

V HTML (10%)
A) Í eftirfarandi kóða er eru nokkrar villur. Útskýrið hverjar villurnar eru og sýnið rétta lausn.
<html>
<title>Prófsíða</title>
<body>
<center><h1>Þessi síða er unnin árið 2005</h1></center>
<br><br>
<a href="mailto=hjortur@verslo.is">Sendið mér póst</a>
</html>
</body>
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B) Fyllið inn í formið hér á eftir þannig að úr verði fullgilt XHTMLskjal með töflunni sem
sýnd er hér fyrir neðan:
<____>
<____>
<title>Áhugamál</title>
</____>
<____>
<table width="400" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2">
<___>
<___ colspan="2" align="_____"><___>Áhugamál</___></___>
</___>
<___>
<___>Áhugamálin mín</___>
<___>Áhugamálin þín</___>
</___>
<___>
<___ align="_____"
colspan="2"><___>Hjörtur</___><___>Hjartarson</___></___>
</___>
</table>
</____>
</____>
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Þjóðhagfræði, 6. bekkur hagfræðideild
Styttri spurningar. Svarið 4 af 5 eftirfarandi spurningum.
1.

Fjallið um hvað Stagflation er. Hvaða áhrif hefur Stagflation og til hvaða ráða er
gripið í ástandi sem þessu?

2.

Fjallið um nafngengi og raungengi. Hvaða þýðingu hefur það að raungengi íslensku
krónunnar er hátt?

3.

Þurfa fátæk lönd nauðsynlega að vera hlutfallslega fátæk til eilífðar og rík lönd rík til
eilífðar?

4.

Fjármálaráðherra stendur frammi fyrir tveimur valkostum. Annar kosturinn er að
gera skattbreytingar með það að leiðarljósi að örva fjárfestingar en hinn kosturinn er
að gera skattbreytingar til að örva sparnað. Hvor kosturinn er betri og hvað ráðleggur
þú ráðherranum að gera? Munið að rökstyðja svar ykkar.

5.

Hvað er Pigovian skattur? Af hverju kjósa hagfræðingar frekar þann skatt heldur en
lög og reglur til að vernda umhverfið fyrir mengun?

Lengri spurningar. Svarið 5 af 6 eftirfarandi spurningum í máli og myndum.
6.

Land nokkurt flytur inn ál frá Íslandi. Sýnið á teikningu hver neytendaábatinn og
framleiðendaábatinn er fyrir og eftir viðskiptin.

7.

Notið líkanið sem lýsir sambandi viðskiptajafnaðar, fjármagnsjafnaðar og gengis.
Sýnið og útskýrið hvaða áhrif halli á rekstri hins opinbera hefur á líkanið.

8.

Hvaða áhrif hefur það á peningamarkaðinn þegar Seðlabankinn eykur peningamagn í
umferð. Notið mynd máli ykkar til stuðnings.

9.

Notaðu kenninguna um lausafjáreftirspurn til að útskýra hvernig aukning í útgjöldum
ríkisins dregur úr fjárfestingum einstaklinga.

10.

Fjallið um þau áhrif sem beiting fjármálastefnu hefur á hagkerfið. Notið mynd máli
ykkar til stuðnings.

11.

Andstæðingar frjálsra viðskipta halda því fram að mikilvægt sé að halda aftur af
viðskiptum milli landa til þess að vernda innlent vinnuafl. Hvernig svara
stuðningsmenn frjálsra viðskipta þessum fyllyrðingum? Sýnið á teikningu
afleiðingar þess þegar tollur er settur á innfluttar vörur og sýnið breytingu í ábata
þeirra sem eiga í hlut.

Vélbúnaður, stýrikerfi, net og hönnun hugbúnaðar 103, 5. bekkur,
tölvu og upplýsingatæknideild
Krossaspurningar – 20%
Einungis eitt svar er rétt
1. Hvað af eftirfarandi myndi ekki teljast jaðartæki tölvu?
c Disklinga drif.
c Skjár.
c Lyklaborð.
c Hátalarar.
2. von Neumann líkanið af tölvu inniheldur EKKI:
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c
c
c
c

Vinnsluminni.
Varanlegt minni (harðan disk).
Flýtiminni.
Örgjörva.

3. Hvað af eftirtöldum fullyrðingum er röng?
c POST er fyrsta skipunin sem keyrð er eftir ræsingu.
c CMOS stendur fyrir Common Memory Operating System.
c CMOS geymir gögn um disklingadrif og harða diska.
c Í CMOS eru geymdar upplýsingar um valkosti notenda.
4. POST er:
c Frumstillingarkerysla sem setur upp BIOS skipanir.
c Diska innhlaðning (Bootstrap Loader).
c Seinasti hlutinn af BIOS keyrslu.
c Ferli sem athugar tölvuhllutana og hvort allt virki.
5. CMOS geymir EKKI upplýsingar um:
c Dagsetningu og tíma.
c BIOSinn (nafn, útgáfunúmer).
c Örgjörvann.
c Disklingadrif og harða diska.
6. Hvað á við um brautir í tölvu?
c Það er alltaf sami hraði á kerfisbraut og í örgjörva.
c Kerfisbrautin er á móðurborðinu.
c Kerfisbrautin tengist við vinnsluminni í gegnum I/O braut.
c Kerfisbrautin var hönnuð til að passa við margar tegundir örgjörva.
7. Hvað af eftirfarandi á við um Fleytitöluverk (Floating Point Unit  FPU)?
c Fyrstu örgjörvarnir voru með mjög frumstætt fleytitöluverk/reikngjörva.
c Örgjörvar frá AMD hafa það orðspor að vera með langbestu fleytitöluverkin.
c Ein gerða af 80486 örgjörvunum hafði ekki fleytitöluverk.
c Öll ritvinnsluforrit nota fleytitöluaðgerðir.
8. Hvað af eftirfarandi á við um örgjörva (CPU)?
c Örgjörvi kallast á ensku Central Programming Unit.
c Saga örgjörvans hefur sterka tenginu við MSDOS og IBM.
c Fyrsta kynslóð örgjörva hafði 29.000 smára.
c Örgjörvinn sér að litlu leyti um gagnavinnslu í tölvunni.
9. Helstu verkefni örgjörva eru:
c Að afkóða skipanir og staðsetja gögn.
c Að kóða skipanir og senda gögn.
c Að úthluta minni og afkóða skipanir.
c Að kóða og afkóða skipanir.
10. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um 8086 skipanasettið?
c Allir nýrri örgjörvar verða að styðja það.
c Hægri á vinnslu í örgjörvanum.
c Upphaflega þróað fyrir IBM 8086 örgjörvann.
c 8086 skipanir eru afkóðaðar áður en þær eru sendar niður til örgjörvans.
11. CISC, RISC OG VLIW:
c CISC örgjörvar hafa skipanir af fastri lengd.
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c RISC örgjörvar hafa skipanir af fastri lengd.
c VLIW stendur fyrir Very Low Intensity Word.
c CISC skipanir vinna mun hraðar en RISC skipanir.

12. Hvað af eftirfarandi á við um klukkutíðni?
c Það er lítill kristall á móðurborðinu sem tifar sífellt til örgjörvans.
c Til að hraða klukkutíðni á kerfisbraut er notuð klukku tvöföldun (clock doubling).
c Fyrsti örgjörvinn vann á klukkuhraðanum 177 MHz.
c Allt af ofangreindu er rangt.
13. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um flýtiminni (cache)?
c Er sérstaklega mikilvægt í örgjörvum með klukku tvöföldun
c Frá Pentium örgjörvanum hafa verið tvö lög af flýtiminni, L1 og L2
c L2 flýtiminnið í nýrri örgjörvum situr nær örgjörvanum en L1
c Er notað til að reikna klukku tvöföldunar stuðulinn
14. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um UNIX skelina?
c Til að skoða réttindi á skrám í UNIX er notuð skipunin chmod.
c Til að skoða lykilorð er notuð skipunin pwd.
c Til að fá langan og ítarlegan lista á skrám er notað ls – l.
c Ekkert af ofangreindu er rétt.
15. Hvað af eftirfarandi á EKKI við um UNIX skráarsafnskerfið?
c Skrá getur innihaldið upplýsingar (gögn) eða jafnvel aðrar skrár eða möppur.
c Allir hlutir í skráarsafnskerfinu eru annað hvort skrá eða mappa.
c Rótin (efsta mappa) í UNIX skáarsafnsuppbyggingu er táknuð sem '/'.
c Full slóð verður alltaf að byrja í rótinni.
16. Hvað af eftirfarandi væri EKKI lögleg skipun í UNIX?
c dir.
c pwd.
c cd...
c mkdir ~/boo.
17. Hvaða skipun í UNIX er hægt að nota til að skoða innihald skráar?
c file.
c cat.
c more.
c Allar ofangreindar skipanir er hægt að nota til að skoða innihald skráar.
18. Til að sjá réttindi á skrá í UNIX er notað:
c ls l [slóð og skrá].
c man ls.
c file [slóð og skrá].
c ls [slóð og skrá].
19. Á hvaða stýrikerfi byggir Windows 2000?
c Windows NT 4.0.
c Windows 95.
c Windows 3.1.
c Windows NT 5.0.
20. Hvað af eftirfarandi á við um Windows NT?
c Windows NT stendur fyrir Windows Network Technology.
c Það var einungis ætlað fyrir fyrirtækja notkun (í byrjun).
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c Fyrsta útgáfan var kölluð Windows NT 3.1.
c Windows NT studdi ekki Unicode í byrjun.

21. Hvað af eftirfarandi á við um jafningjanet (PeertoPeer network)?
c Tölvur (miðlarar – servers) eru settar upp til að veita þjónustur.
c Tölvur geta hegðað sér bæði sem biðlarar og miðlarar (ClientServer).
c Einungis ein tölva veitir aðgang að prentara og skrám (File and Print sharing).
c Ekkert af ofangreindu á við um jafningjanet.
22. Hvað af eftirfarandi á við um vistföng á neti?
c Í IP (v4)vistföngum getur seinasta talan ekki verið 0 (t.d. 128.128.128.0).
c Fyrri hlutinn í vistfangi er hýsitölvu ID (host ID).
c IP v6 er tilkomin vegna skorts á internet vistföngum.
c Í IP v6 var tölukerfið aukið í 10 bita úr 8 bitum sem eru í IP v4.
23. Útfærsla verks í UML skiptist í 4 stig. Hvert þeirra tekur lengstan tíma (vanalega)?
c Upphaf (Inception).
c Útfærsla (Elaboration).
c Bygging (Construction).
c Umbreyting (Transition).
24. Hvað af eftirfarandi á við um Runurit?
c Runurit sýna þá virkni sem er í kerfinu.
c Runurit er líkt ættartré.
c Aðaleiningar í Runuriti eru klasar og virkni.
c Ekkert af ofangreindu á við um Runurit.
25. Hvað af eftirfarandi er EKKI eining í Stöðuriti?
c Staða.
c Skilaboð.
c Umbreyting.
c Atburður / Aðgerð.
Skilningur – 30%
Útskýrið eftirfarandi:
1. I/O braut í tölvu.
2. Fleytitöluverk (Floating Point Unit  FPU) og þrívíddarvinnslu.
3. Eldveggir.
4. Hönnunarferli í UML byggist á ítrunum (iterations) í hverju felst það (skrefin sem tekin
eru og ástæða ítrana).
5. Útskýrið muninn á Stöðuritum og Virkniritum í UML.
6. Útskýrið muninn á generalization og extends venslum í Notkunardæmaritum.
1. Gerð notkunardæmarits – 20%.
Þið hafið verið beðin um að hanna kerfi fyrir sýndargæludýr (Sýndarkisan) sem situr á
skjáborði í tölvu. Lýsing á hugbúnaðinum er eftirfarandi: Sýndarkisan situr á skjáborði
notandans og notandinn þarf að sjá um að gefa því að borða og klappa því. Á móti þá sýnir
dýrið hversu ánægt það er með því að sýna listir sínar eða kvarta ef notandi er latur að gefa
því að borða eða klappa því.
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Búið til notkunardæmarit fyrir Sýndarkisuna og útfærið eitt notkunardæmi.
2. Gerð klasarits  20%.
Þið hafið fengið það verkefni að hanna kerfi fyrir Bílasölu Bjössa. Eftirfarandi lýsing er
gefin:
Kerfið þarf að halda utan um starfsmenn í bílasölunni: Almennur starfsmaður, bílvirki og
sölumaður. Einnig heldur kerfið utan um bíla, og sölu á þeim. Það sem snýr að viðskipta
vinum þarf kerfið að halda utan um viðskiptavin, væntanlegan viðskiptavin og þjónustur
(viðgerðir).
Búið til klasarit fyrir Bílasölu Bjössa , fram þarf að koma í því:
a. Klasar.
b. Vensl (Relations) ásamt fjölgildi (Multiplicity).
c. Eiginleikar (Attributes).
3. Gerð Stöðurits  10%.
Eftirfarandi lýsing er gefin: PingPong er leikur sem hefur
tvo spaða og eina kúlu. Kúlan ferðast á milli spaðanna og
spaðinn er hreyfður til að hindra það að kúlan fari í mark
fyrir aftan spaðann. Ef kúlan gerir það, fær mótherjinn stig.
Búið til stöðurit fyrir PingPong leikinn.

Þýska, 5. bekkur, alþjóða, mála,viðskipta, stærðfræði og tölvu og
upplýsingatæknideild
A.

30 % Wortschatz und Textverständnis.

1. (10%) Übersetzen Sie die fettgedruckten Wörter ins Isländische.
Seit der Römerzeit haben die Menschen Wege gesucht, um die Alpen zu überqueren. Der
GletscherExpress ist wahrscheinlich die bequemste Art, die vielfältige Landschaft der
Schweiz zu erleben. Der Zug fährt von St. Moritz nach Zermatt. Die Strecke windet sich
durch enge Täler und Pässe. In St. Moritz treffen sich die Reichen zur Erholung. In den
Schweizer Alpen entspringt der Rhein. Bei Ilanz ist das Rheintal sehr steil. Dort ist ein
Paradies für Abenteuerlustige, die den Nervenkitzel beim RiverRafting suchen.
a) zu überqueren
b) die bequemste Art
c) die vielfältige Landschaft zu erleben
d) Die Strecke windet sich
e) enge Täler und Pässe
f) treffen sich die Reichen zur Erholung
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g) entspringt
h) steil
i) ein Paradies für Abenteuerlustige
j) die den Nervenkitzel suchen
2. (10%) Bitte setzen Sie passende Wörter auf Deutsch in den Text hinein.
Herr Konrad geht zum Arzt. “Ich habe_______(höfuðverk) und ich bin
immer_____(þreyttur). Ich bin auch____________(kvefaður). “Der Arzt hat keine Zeit für
lange ______(samtöl=flt.) denn viele Patienten_______(bíða eftir honum). Herr Konrad
muss______(fyrr), ins Bett gehen, außerdem muss er mehr________(ávextir)
und_________(grænmeti) essen._____(hreyfing) ist auch gut für die_______(heilsa).
3. (5%) Island – Bitte die fehlenden Wörter auf Deutsch einsetzen.
Früher waren der______(fiskveiðar) und die______(landbúnaður) die Haupterwerbszweige
in Island. Jetzt arbeiten nur wenige Leute in der Fisch______(vinnsla), die meisten sind im
____(verslun) und in der _______(þjónusta) tätig.
4. (5%) Deutsche Märchen. Wählen Sie a) oder b) Auf Deutsch bitte!
Der Froschkönig:
a) Der König sagte zu seiner Tochter: “Dein Versprechen musst du halten, geh nun und
mach ihm auf!”–Warum hat er das gesagt?
Die Schildbürger:
a) “Die Schildbürger waren dumm!” – Wie haben sie das gezeigt?

B.

40 % Grammatik.

1.

(10%) Setzen Sie den folgenden Text in das Perfekt – setjið eftirfarandi
texta í núliðna tíð. Ath skrifa allan textann.
Mit elf Jahren komponierte Wolfgang Amadeus Mozart seine erste Oper und bekam mit
vierzehn seinen Orden vom Papst im Vatikan. Mozart war ein Wunder. Sein Vater, der
Salzburger Hofkapellmusiker Leopold Mozart, erkannte dies. Er konnte seinem Sohn den
Musikunterricht erteilen. Mozart, das siebente Kind, von denen nur er und seine Schwester
Anna am Leben blieben, lernte München und Wien kennen. Dort traten er und die
Schwester als Klaviervirtuosen auf.

2.

(10%) Adjektive. Lýsingarorðsbeygingar í frumst., miðst., og efsta st.
Im Sommer fahren viele Isländer in______(warm, miðst.) Länder. Viele finden
es_______(gut, efsta st.) nach Spanien zu reisen. In Island ist es etwas_____(kühl, miðst.)
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als an der Mittelmeerküste. Trotzdem kommen jedes Jahr Hunderte von Touristen nach
Island, um die ______(sauber, frst.) Luft zu genießen. Sie fahren mit_______(groß,
miðst.) Bussen ins Hochland. Von vielen Bergen haben sie eine_________(schön, miðst.)
Aussicht als von ihren Hochhäusern in den Großstädten Europas. Die_______(viele,efsta
st.) Touristen besuchen die Freibäder und schwimmen im______(heiß, frst.) Wasser. Das
Wasser in den spanischen Freibädern ist natürlich viel________(kalt, miðst.).
Aber_______(gern, efsta st.) sind die Menschen bei sich zu Hause.
3.

(5 %) Fornafnaatviksorð eða forsetning og persónufornafn?
a) ________beschäftigte Dr. Faust sich?–____der Theologie?–Ja,____.
b) ________denkt Hilde?–____ Herrn Hagedorn? – Ja, _________.
c) ____klagen die Patienten?–_____ihre Krankheit?–Ja, _________.

4.

(5%) Aukasetningar: a) tilvísunarsetningar og b)nafnháttarsetningar.
a) Setjið inn rétt tilvísunarfornöfn – ath. kyn, tölu og fall tilvísunarfornafna:
Der junge Mann,______dort steht, ist mein Freund. Die Frauen, mit_______Herr Hagedorn
spricht, sind Stammgäste. Wie heißen die Leute,_________in dem Haus wohnen?
b) Myndið nafnháttarsetningar:
Johann muss die Wohnung alleine aufräumen.
Tobler hilft ihm nie,
Ich schlafe nicht in geheizten Zimmern.
Glücklicherweise hat mein Arzt mir verboten,

5.

(5%) Passiv. Myndið þolmynd. Nefnið gerandann.
Dæmi: Der Mann baut ein Haus > Ein Haus wird vom Mann gebaut.
a) Die Frau liest viele Reiseführer über Island.
b) Till hat das Seil über die Straße gezogen.
c) Niemand half dem armen Faust.

6.

(5%) Konjunktiv II. Setjið í viðtengingarhátt þátíðar/skildagatíð
a) Wenn es gestern nicht geregnet______(haben), dann______(sein) wir sicher
spazierengegangen.
b) ______(dürfen) ich bitte einen Moment auf die Toilette gehen?
c) Wenn du bloß nicht so schnell (fahren)________ _______.
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C.

30 % Schriftlicher Ausdruck

1.

(10%) Auf Island unterwegs zu Vulkanen, Lavafeldern, Gletschern und
heißen Quellen
Beschreiben Sie die Landschaft und die Natur in Island, mindestens 80 Wörter.

2.

(10%) Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text von ca. 100
Wörtern.
Wählen Sie a) oder

b)

a) Erzählen Sie bitte von den drei Männern im Schnee. (wer sind diese Männer, was
machen sie, woher kennen sie sich?)
b) Warum wollte Herr Tobler unbedingt als Herr Schulze in die Alpen fahren?
3.

(10%) Übersetzen Sie ins Deutsche
Elín fer ásamt (mit) Behrensfjöldkyldunni í skíðaferð til Austurríkis. Hún hlakkar til
ferðalagsins. Zell am See er lítill bær. Hann er frægur fyrir hreint vatn og gott loft. Á
veturna kemur alltaf mikill fjöldi ferðamanna til bæjarins til þess að fara á skíði.
Behrensfjölskyldan pantaði tvö herbergi á besta hóteli bæjarins. Fjölskyldan ætlar
líka að heimsækja Sviss.

Þýska, 5. bekkur, hagfræðideild
A.

30% Wortschatz und Textverständnis.

1.

(10%) Ólesinn texti. Lesen Sie den Text.
Die Nächte der jungen Papageientaucher.
Jedes Jahr besuchen schwarzweiße Vögel mit orangefarbenen Schnäbeln die isländische
Insel Heimaey. Diese Vögel heißen Papageientaucher. Wegen ihrer bunten Schnäbel und
schwerfälligen Bewegungen sind sie als die "Clowns der Meere" bekannt. Besonders beim
Starten und Landen fliegen die Papageientaucher sehr ungeschickt, weil sie dicke Körper
und kurze Flügel haben.
Helga wohnt auf der Insel Heimaey. Jeden Tag sucht sie den Himmel ab. Bald ist der ganze
Himmel von Papageientauchern bedeckt. Sie kommen gerade von hoher See zurück, wo sie
den Winter verbracht haben. Nun kehren sie zurück zu Helgas Insel und zu den
benachbarten unbewohnten Inseln, um Eier zu legen und ihre Küken aufzuziehen. Sonst
kommen sie überhaupt nicht an Land. Jedes Vogelpärchen wird bald ein Ei tief in den
Klippen ausbrüten. Wenn die Küken geschlüpft sind, werden die Eltern Fisch nach Hause
bringen, um sie damit zu füttern. Jedes Küken wird zu einem Jungvogel heranwachsen.
Wenn die Jungen ihre ersten Flugversuche unternehmen, sind die Nächte der jungen
Papageientaucher gekommen. Den ganzen Sommer über fischen die erwachsenen
Papageientaucher und sorgen für ihre Küken. Im August weiß Helga, dass das Warten auf
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die Nächte der jungen Papageientaucher nun ein Ende hat.
Die Küken sind in ihren versteckten Nestern zu Jungvögeln herangewachsen. Jetzt ist es
Zeit für Helga und ihre Freunde, ihre Pappkartons und Taschenlampen für die Nächte der
jungen Papageientaucher bereit zu halten. Heute Nacht geht es los. Während der nächsten
beiden Wochen werden die Jungvögel die Inseln verlassen, um den Winter auf hoher See zu
verbringen.
Im Dunkel der Nacht verlassen die Jungvögel ihre Nisthöhlen und versuchen zum ersten
Mal zu fliegen. Von den hohen Klippen aus flattern sie los, aber sie kommen noch nicht
weit. Die meisten landen im Meer. Aber einige lassen sich vom Lichtschein des Dorfes
verwirren  vielleicht halten sie ihn für Mondlicht, das sich auf dem Wasser spiegelt. Jede
Nacht machen Hunderte von jungen Papageientauchern eine Bruchlandung im Dorf. Vom
Boden aus können sie nicht losfliegen, und so laufen sie umher und versuchen sich zu
verstecken.
Helga und ihre Freunde verbringen nun jede Nacht damit, nach den gestrandeten
Jungvögeln zu suchen. Aber die Hunde und Katzen des Dorfes sind ebenfalls auf der Suche,
um die Vögel zu fressen. Die Jungvögel können aber auch von Autos überfahren werden.
Die Kinder müssen die verirrten jungen Papageientaucher unbedingt als erste finden! Um
zehn Uhr abends sind alle Kinder auf den Straßen von Heimaey unterwegs.
Helga und ihre Freunde beeilen sich, die Jungvögel zu retten. Mit Taschenlampen
bewaffnet, ziehen sie durchs Dorf und schauen in alle dunklen Ecken. Helga entdeckt einen
Jungvogel. Sie rennt hinter ihm her, schnappt ihn und setzt ihn sicher in einen Pappkarton.
Zwei Wochen lang schlafen die Kinder von Heimaey morgens lange aus, damit sie nachts
noch unterwegs sein können. Sie retten tausende von jungen Papageientauchern.
Sie nehmen die geretteten Jungvögel für die Nacht mit nach Hause. Am nächsten Tag gehen
sie mit Kisten voller junger Papageientaucher hinunter zum Strand.
Nun ist es Zeit, die Vögel frei zu lassen. Helga lässt als erste einen frei. Sie hält ihn ganz
hoch, damit er sich daran gewöhnen kann, mit den Flügeln zu schlagen. Sie hält ihn
vorsichtig in beiden Händen, holt dann ein wenig Schwung und wirft ihn weit über das
Wasser. Der junge Papageientaucher flattert ein Stück weit und landet dann unverletzt im
Wasser.
Krossar. Aðeins einn möguleiki er réttur. Ekki dregið frá fyrir rangt svar.
1. Weshalb kommen die Papageientaucher zur Insel?
c um gerettet zu werden
c um Nahrung zu suchen
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c um Eier zu legen
c um fliegen zu lernen

2. Warum nennt man die Vögel „die Clowns der Meere“?
c es sind sehr lustige Tiere
c sie haben kurze Flügel
c sie haben bunte Schnäbel und schwerfällige Bewegungen
c sie sind sehr dick
3. Wo verbringen die Vögel den Winter?
c auf der Insel Heimaey
c auf dem Festland
c auf dem Meer
c in Mitteleuropa
4. Was besorgt sich Hella?
c andere Vogeleier
c Pappkartons
c warme Kleidung
c Fisch für die Vögel
5. Welche Gefahren gibt es für die kleinen Vögel?
c sie können im Meer ertrinken
c andere Tiere können sie fressen
c der Mensch braucht sie als Nahrung
c sie finden nicht ihre Höhle wieder
6. Die kleinen Vögel landen im Dorf
c weil die Menschen sie züchten wollen
c weil sie dort Futter suchen
c weil sie in die falsche Richtung fliegen
c weil sie nicht schwimmen können
7. Warum schlafen die Kinder so lange?
c sie haben frei in der Schule
c sie sind nachts lange unterwegs
c sie sehen lange fern
c sie haben keine Lust aufzustehen
8. Welche Hilfsmittel benutzen die Kinder nachts?
c Vogelnetze
c Autos
c Fahrräder
c Taschenlampen
9. Wohin bringen die Kinder die Vögel in der Nacht?
c zur Vogelstation
c zur Schule
c nach Hause
c zum Tierarzt
10. Wo lassen die Kinder am nächsten Tag die Jungvögel frei?
c am Strand
c im Garten
c im Dorf

258

c auf der Wiese

2. (10%) Bitte setzen Sie passende Wörter/Satzteile auf Deutsch in den Text
hinein.
Herr Konrad geht zum Arzt. “Ich habe_________(höfuðverk) und ich bin immer
______(þreyttur). Ich bin auch______(kvefaður). “Der Arzt hat keine Zeit für lange
_____(samtöl=flt.) denn viele Patienten________(bíða eftir honum). Herr Konrad muss
______(fyrr), ins Bett gehen, außerdem muss er mehr______(ávextir) und____(grænmeti)
essen. _____(hreyfing) ist auch gut für die______(heilsa).
3. (5%) Das Miststück – Bitte die fehlenden Wörter auf Deutsch einsetzen
Peters Vater hatte die Familie________(yfirgefa). Die Mutter begann zu _____(drekka).
Wenn sie nachts nach Hause kam, machte sie_______(hávaði) im Treppenhaus. Peter
musste zu Hause _______(hjálpa mikið) und______(skrópa) oft die Schule.
4. (5%) Wählen Sie a) oder b) Auf Deutsch bitte!
Das Miststück:
a) Wie konnte Peter Geld verdienen?
Der Mann, der nie zu spät kam:
b) Herr Kalk kam nie zu spät, nennen Sie drei Beispiele! (Þrjú dæmi).

B.

40% Grammatik.

2. (10%) Setzen Sie den folgenden Text in das Perfekt. Setjið eftirfarandi texta í
núliðna tíð. Ath. skrifa allan textann.
Mit elf Jahren komponierte Wolfgang Amadeus Mozart seine erste Oper und bekam mit
vierzehn seinen Orden vom Papst im Vatikan. Mozart war ein Wunder. Sein Vater, der
Salzburger Hofkapellmusiker Leopold Mozart, erkannte dies. Er konnte seinem Sohn den
Musikunterricht erteilen. Mozart, das siebente Kind, von denen nur er und seine Schwester
Anna am Leben blieben, lernte München und Wien kennen. Dort traten er und die
Schwester als Klaviervirtuosen auf.
3. (10 %) Adjektive. Lýsingarorðsbeygingar í frumst., miðst., og efsta st.
Im Sommer fahren viele Isländer in______(warm, miðst.) Länder. Viele finden es
______(gut, efsta st.) nach Spanien zu reisen. In Island ist es etwas_______(kühl, miðst.)
als an der Mittelmeerküste. Trotzdem kommen jedes Jahr Hunderte von Touristen nach
Island, um die _____(sauber, frst.) Luft zu genießen. Sie fahren mit_____(groß, miðst.)
Bussen ins Hochland. Von vielen Bergen haben sie eine_______(schön, miðst.) Aussicht
als von ihren Hochhäusern in den Großstädten Europas. Die______(viele,efsta st.)

259

Touristen besuchen die Freibäder und schwimmen im______(heiß, frst.) Wasser. Das
Wasser in den spanischen Freibädern ist natürlich viel________(kalt, miðst.).
Aber_______(gern, efsta st.) sind die Menschen bei sich zu Hause.
4. (5%) Fornafnsatviksorð eða forsetning og persónufornafn?
a) ______beschäftigte Dr. Faust sich?–_____der Theologie?–Ja,____.
b) ______denkt Hilde?–_______Herrn Hagedorn?–Ja,_______.
c) _______klagen die Patienten?–______ihre Krankheit?–Ja, ________.
5. (5%) Aukasetningar: a) tilvísunarsetningar og b)nafnháttarsetningar.
a) Setjið inn rétt tilvísunarfornöfn–ath. kyn, tölu og fall tilvísunarfornafna:
Der junge Mann,__________dort steht, ist mein Freund.
Die Frauen, mit________Herr Hagedorn spricht, sind Stammgäste.
Wie heißen die Leute,_________in dem Haus wohnen?
b) Myndið nafnháttarsetningar:
Johann muss die Wohnung alleine aufräumen.
Tobler hilft ihm nie,______
Ich schlafe nicht in geheizten Zimmern.
Glücklicherweise hat mein Arzt mir verboten,______________
5. (5%) Passiv. Myndið þolmynd. Nefnið gerandann.
Dæmi: Der Mann baut ein Haus > Ein Haus wird vom Mann gebaut.
a) Die Frau liest viele Reiseführer über Island.
b) Till hat das Seil über die Straße gezogen.
c) Niemand half dem armen Faust.
6. (5%) Konjunktiv II. Setjið í viðtengingarhátt þátíðar/skildagatíð.
a) Wenn es gestern nicht geregnet_______(haben), dann_______(sein) wir sicher
spazierengegangen.
b) ______(dürfen) ich bitte einen Moment auf die Toilette gehen?
c) Wenn du bloß nicht so schnell (fahren)_____ _____.

C.

30% Schriftlicher Ausdruck

1. (10%) Auf Island unterwegs zu Vulkanen, Lavafeldern, Gletschern und heißen
Quellen
Beschreiben Sie die Landschaft und die Natur in Island, mindestens 80 Wörter
2. (10%) Drei Männer im Schnee. Schreiben Sie einen Text von ca. 100 Wörtern
Wählen Sie:

a)

oder

b)
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a) Erzählen Sie bitte von den drei Männern im Schnee. (wer sind diese Männer, was
machen sie, woher kennen sie sich?)
b) Warum wollte Herr Tobler unbedingt als Herr Schulze in die Alpen fahren?
3. (10%) Übersetzen Sie ins Deutsche.
Elín fer ásamt Behrensfjöldkyldunni í skíðaferð til Austurríkis. Hún hlakkar til ferðalagsins.
Zell am See er lítill bær. Hann er frægur fyrir hreint vatn og gott loft. Á veturna kemur alltaf
mikill fjöldi ferðamanna til bæjarins til þess að fara á skíði. Behrensfjölskyldan pantaði tvö
herbergi á besta hóteli bæjarins. Fjölskyldan ætlar líka að heimsækja Sviss.

Þýska, 6. bekkur, alþjóða og máladeild
A.

40 % Wortschatz und Textverständnis.
Ólesinn texti. Lesen Sie den Text ...
Tanger, Marokko, im Dezember 2002:
Das erste Mal sind wir Osatu in Tanger begegnet, in Marokko. Es war Winter, gerade hatte
der Ramadan begonnen, der Fastenmonat. Tagsüber war die Stadt verwaist, doch am Abend
öffneten die Basare. In den Gassen drängten sich die Menschen. Tanger, die Hafenstadt, war
das Tor nach Europa. Tausende warteten auf ihre heimliche Fahrt über das Meer.
An jenem Abend, an dem wir Osatu trafen, saßen wir in einem Café und wärmten uns an
einem Minztee. Der Fotograf Heinrich Völkel und ich wollten herausfinden, wer diese
jungen Afrikaner waren, die sich in überfüllten Schlauchbooten auf die Straße von Gibraltar
wagten; die ihr Leben aufs Spiel setzten für eine ungewisse Zukunft in Europa.
Es war unser dritter Abend in Tanger. Die meisten Afrikaner gingen uns aus dem Weg; sie
hatten keinerlei Interesse, uns ihre Geschichte zu erzählen. Ganz anders die junge Frau, die
nun an unseren Tisch trat, kokett und selbstbewusst, die uns angrinste und fragte, ob wir ihr
etwas Geld geben könnten. Sie hatte kurze lockige Haare und trug einen verfilzten
Wollpullover, auf ihrem Rücken schlief ein Baby, in ein buntes Tuch geknotet. Wir gaben
ihr einige Dirham und erfuhren, dass sie Osatu heiße und aus Nigeria komme. Bald fahre sie
hinüber nach Europa, erzählte sie. Ganz offen redete sie darüber. Sie verschwand im
Getümmel.
Wir hatten erwartet, in Tanger Flüchtlinge aus ganz Afrika zu treffen, aus Ländern wie
Sierre Leone, Liberia oder Angola, den ärmsten Ländern des Kontinents. Doch wir
begegneten fast ausschließlich jungen Nigerianern. Ja, mehr noch, sie kamen fast alle aus
der gleichen Stadt. Sie gehörten allen Schichten an: ehemalige Tischler, Jurastudenten,
Ingenieure, Arbeitslose, Holzschnitzer oder Gabelstaplerfahrer; auch Dauerkiffer gab es, die
davon träumten, groß als Dealer rauszukommen. Alle waren zwischen 20 und 30, sie einte,
dass sie daheim keine Zukunft für sich sahen, dass sie mutig und unternehmungslustig
waren, dass sie etwas erreichen wollten im Leben. Und fast alle stammten aus BeninCity in
Nigeria. Wie konnte das sein ? Wir erfuhren, was Migrationsforscher seit langem wissen:
Auswanderer brauchen Netzwerke. Nur wer den Weg durch die gefährliche Ferne
vorgezeichnet sieht, bricht von daheim auf. Viele, die wir trafen, hatten einen Cousin oder
einen Bruder oder einen Bekannten in Europa. Armut ist nur ein Kriterium für
Auswanderung. Ein anderes, genauso wichtiges ist Information.
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1. (12%) ... und beantworten Sie die Fragen – auf Isländisch:
a) Hvað er borgin Tanger í Marokko nefnd í greininni? (1)
b) Hvernig lýsa blaðamennirnir daglegu lífi í Tanger? (1)
c) Hvers konar fólk leggur leið sína til borgarinnar og í hvaða tilgangi? (2)
d) Hvernig brugðust viðmælendur almennt við blaðamönnunum? (1)
e) Hvernig skar Osatu sig úr hópi hinna? (Nefnið 3 atriði). (3)
f) Hvað kom greinarhöfundi á óvart varðandi uppruna fólksins? (1)
g) Hver eru skilyrðin fyrir því að fólk taki sig upp og leiti á nýjar slóðir? (2)
h) Hvernig er fólkið flutt yfir til Evrópu? (1)
2. (6%) Aus den Kurzgeschichten. Beantworten Sie die Fragen auf Deutsch.
Das Stenogramm:
a) Warum haben die Vorbeifahrenden am Unfallsort nicht gehalten? (5 Gründe). (3)
Die unwürdige Greisin:
Mit wem verkehrte die alte Frau am liebsten? (Nennen Sie 2 Personen). (3)
3. (5%) Setzen Sie die Wörter auf Deutsch ein
Immer wenn Wilfrieds Mutter hereinkam, um ihn zu_________(vekja), saß er schon
______(klæddur) in seinem Zimmer und__________(sagði): “Guten Morgen, Mama. Wir
müssen _____ ______(flýta okkur).” Wilfried kam nie_____ ______(of seint) zur Schule,
immer war er __________(stundvís). Andere Kinder________(léku sér) nach der Schule,
oder schauten sich die _____(búðarglugga) an. Das_______(gerði) Wilfried nie.
Er______(hljóp) sofort nach Hause.
4. (7%) Er hieß Jan. Wer sind diese Personen der Geschichte ? – (auf Deutsch).
Walter Henning:

Doris Weißkopf:

Herr Steffens:

Fräulein Rosius:

Maurice:

Thumert:

Jan:
5. (10%) Die unwürdige Greisin. Übersetzen Sie ins Isländische
Dazu kam, dass meine Großmutter nicht nur mit ihrem Sohn am Ort keinen regelmäßigen
Verkehr pflegte, sondern auch sonst niemanden von ihren Bekannten besuchte oder einlud.
Sie ging niemals zu den Kaffeegesellschaften des Städtchens....
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__________________________________________________________________
Er traf sie im Begriffe, auszugehen. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein,
weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Sie erkundigte sich nach uns,
allerdings nicht sehr eingehend, und wollte hauptsächlich wissen, ob es für uns Kirschen
gäbe....
__________________________________________________________________

B.

35 % Grammatik

1. (9%) Setjið inn það sem við á – t.d. tilvís.fn./forsetn./greini/aukateng. o.fl.
Der Nachtportier,_____Herr Schwamm in der Rezeption des Hotels traf, erzählte
ihm,______er zu so später Stunde nirgendwo ein Hotelzimmer finden_______.
Schwamm______das Zimmer, aber er wollte wissen,_____ _______er das Zimmer zu teilen
hätte .... Schwamm stand_______der Zimmertür, beugte sich________Schlüsselloch
hinab._____Zimmer war es ganz dunkel .... _______Schwamm das Zimmer
betrat,_______der Fremde:“_______Sie kein Licht!” ...... Schwamm
erzählte______Fremden_______seinem Sohn,_____jeden Morgen_______der Schranke
steht und______den Frühzug wartet. Er versteht nicht,_______niemand zurückwinkt und
das______ihn traurig.
2. (10%) Schreiben Sie den Text im Perfekt auf. (Núliðin tíð: hjálpars.+lýs.h.þt.)
Gestern Abend gingen wir ins Kino. Es gab einen neuen deutschen Film dort. Er handelte
von einer Frau, die am 7. Oktober ´89 einen Herzinfarkt bekam. Sie lag 8 Monate im Coma.
Während die Frau bewusstlos schlief, fiel die Berliner Mauer. Das Leben in der ehemaligen
DDR änderte sich dann drastisch. Als sie aufwachte, wollte der Sohn seiner Mutter nicht
von der Wende erzählen.
3. (4%) Fornafnsatviksorð. (Munið: hlutir+hugtök/persónur).
Freust du dich auf den Sommer? – Ja, natürlich freue ich mich_______.
Beginnst du im Herbst mit dem Studium? – Ja, ich beginne_________.
Hast du mit dem Lehrer gesprochen? – Ja, ich habe_________gesprochen.
Bewirbst du dich um die Stelle? – Nein, ich bewerbe mich nicht_________.
4. (5%) Passiv. (Þolmynd,  Nefnið gerandann).
Dæmi:

Der Mann baut ein Haus.

> Ein Haus wird vom Mann gebaut.

a) Die Schüler lesen viele Kurzgeschichten. (1½ )
b) Der Vater half dem Kleinen nicht. (2)
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c) Hitler hat Polen im September 1939 angegriffen. (1½ )
5. (7%) Viðtengingarháttur þátíðar/Skildagatíð.
hätte

wäre

würde

könnte

sollte

müsste

dürfte

wollte

a) Wenn wir öfter ausgehen________, dann_______wir uns nicht so langweilen.
b) Wenn er früher aufgestanden____, dann_____er den Bus nicht verpasst.
c) _____ich bitte einen Augenblick auf die Toilette gehen?
d) Wenn meine Mutter eine größere Wohnung______, dann_______mein Freund auch bei
uns wohnen.

C.

25 % Schriftlicher Ausdruck.

1. (10%) Wählen Sie eins der folgenden Themen–(ca. 100 Wörter).
Masken von Max von der Grün:
Erzählen Sie von dem Paar, das sich auf dem Bahnhof nach langer Zeit wiedersieht.
Das Miststück von Ursula Wölfel:
Warum ist das Leben von Peter nicht leicht?
2. (15%) Er hieß Jan. (Schreiben Sie ca. 200 Wörter)
Erzählen Sie von Regines Zeit auf dem Henninghof vor Jan und nachdem sie Jan getroffen
hat.

Prófdómarar
Prófdómarar á stúdentsprófi vorið 2005:
Ásta G. Briem
Guðlaugur Stefánsson
Guðrún Kvaran
Ingibjörg Sigurðardóttir
Isabel Saguar
Jóhanna B. Guðjónsdóttir
Kári Kaaber
Neil McMahon
Ólöf Kjaran Knudsen
Rögnvaldur Möller
Sigurbjörg Gylfadóttir
Valgerður Guðjónsdóttir
Þórunn Erna Jessen

franska
þýska
íslenska
enska
spænska
franska
latína og saga
enska
þýska
stærðfræði
franska
þýska
danska
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Slit lærdómsdeildar VÍ 2005
Formaður Verslunarráðs Íslands, formaður skólanefndar, kennarar, stúdentsefni og aðrir góðir
gestir !
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarstundar þegar Verzlunarskóla Íslands
verður slitið að loknu 100. starfsári sínu við brautskráningu stúdenta. Að þessu sinni ber svo við
að við erum að slíta skólanum í eitt hundraðasta sinn sem er merkur áfangi í sögu skóla og
tilefni út af fyrir sig til mikils fagnaðar. Þar til viðbótar kemur að þessi skólaslit eru væntanlega
síðasta embættisverk núverandi skólastjóra sem lætur senn af störfum og er þar komið tilefni til
enn meiri fagnaðar. Það verða því ekki aðeins stúdentar sem fagna í dag. Á þessum miklu tíma
mótum fer vel á því að leggja áherslu á þá staðreynd, að Verzlunarskólinn er síung stofnun, með
því að endurnýja á hundrað ára afmælisári bæði stúdentahópinn og skólastjóra sinn. Í janúar árið
1972 var ég ráðinn framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands. Eitt af því fyrsta sem formaður
ráðsins sagði við mig, var, að embættinu fylgdi það starf að vera ritari skólanefndar Verzlunar
skólans. Forveri minn í starfi hefði haft þann sið að rölta þangað, helst vikulega, og drekka kaffi
með skólastjóranum og það skyldi ég líka gera. Ég hefði betur fylgt því ráði.
Þegar að því kom að ráða nýjan skólastjóra, sjö árum síðar, stóð svo á að ég hafði tilkynnt
þáverandi formanni Verslunarráðs, að ég hygðist láta af störfum, og væri að líta í kringum mig.
Þá hafði ég ekki einu sinni hugleitt að líta í átt til Verzlunarskólans. Mér voru aðstæður skólans
hins vegar vel kunnar vegna starfa minna fyrir skólanefnd. Ef til vill hefur það átt einhvern þátt í
að ég sótti um starfið að ég var með hálfgert samviskubit yfir að hafa ekki gefið skólanum þann
tíma sem nauðsynlegt hefði verði ef tryggja átti framtíð hans.
Ég var ráðinn skólastjóri Verzlunarskólans þann 1. júní 1979 og var í fyrstu aðeins ráðinn til
fimm ára. Þegar fram liðu stundir var ráðningatíminn framlengdur og nú eru liðin 26 ár.
Staða Verzlunarskólans fyrir 26 árum var afar misjöfn eftir því á hvað var litið. Markaðslega,
eins og sagt er, stóð hann sterkt. Hann var eftirsóttur og verslunarprófið naut mikils álits meðal
vinnuveitenda og stúdentahópurinn, sem var að vísu lítill hluti nemendahópsins, stóð sig vel í
Háskóla Íslands.
Vinnuaðstaða nemenda og kennara var engin en taflan og krítin dugðu vel. Kennslustofur voru
margar lélegar og það sem gert var utan kennslustunda var unnið heima. Húsnæðið var að hálfu
ónýtt og allt tvísetið. Fjárhagur afar veikburða og raunar var ein ferð mín á fund fjármálaráð
herra, í starfi mínu sem framkvæmdastjóri Verslunarráðs, farin til þess að óska eftir fjárhags
aðstoð svo hægt yrði að greiða kennurum laun.
Ég man enn hve sterk staða verslunarprófsins kom mér á óvart þegar ég tók við skólastjórn.
Forstjórar voru stöðugt að hringja og biðja um að þeim yrði sendur góður starfsmaður eftir
næstu útskrift. Auglýsingar eftir starfsfólki héngu þá á öllum tilkynningartöflum skólans við
hver skólaslit. Það fór ekki á milli mála að skólinn hafði á liðnum árum raunverulega verið að
þjóna atvinnulífinu.
Á sama tíma blasti einnig við sú staðreynd að nemendur vildu í raun fæstir hætta námi og fara
að vinna. Við bak nemenda studdi það almenna þjóðfélagsviðhorf að nemendur ættu að fá
tækifæri til að taka stúdentspróf og halda áfram námi í háskóla ef þeir hefðu til þess hæfileika.
Með því væri ekki einungis verið að koma til móts við óskir nemendanna heldur einnig þarfir
þjóðfélagsins sem hefði þörf fyrir aukna menntun ungs fólks.
Fyrir 26 árum blasti því sú staðreynd við, að ef Verzlunarskólinn ætti að starfa áfram, þá gæti
það ekki orðið á þeim stað þar sem hann var, og ekki heldur á grundvelli verslunarprófs skólans.
Verzlunarskóli Íslands var stofnaður af kaupsýslumönnum árið 1905 sem einkaskóli. Verslunar
mannafélag Reykjavíkur og Kaupmannafélag Reykjavíkur stóðu að stofnun hans og settu hon
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um skipulagsskrá í upphafi. Í skólanefnd sátu jafnan menn sem voru framámenn í verslun og
atvinnuuppbyggingu landsins. Fyrri heimstyrjöldin og efnahagskreppa, sem henni fylgdi, lék
skólann illa. Árið 1922 var skólinn í raun gjaldþrota. Síðan þá hefur skólinn starfað undir vernd
Verslunarráðsins.
Verzlunarskólinn var í upphafi tveggja ára skóli sem lauk með verslunarprófi. Árið 1926 var
þriðja námsárinu bætt við og 11 árum síðar því fjórða. Verslunarprófið hefur því verið tekið í
lok náms í fjórða bekk frá árinu 1938. Allan tímann mun skólinn hafa rekið undirbúningsdeild
fyrir þá sem skorti nauðsynlega menntun til að setjast í 1. bekk. Lengi vel voru einnig haldin
inntökupróf í skólann og urðu margir frá að hverfa með sárt enni.
Þegar Vilhjálmur Þ. Gíslason varð skólastjóri, gekkst hann fyrir að afla skólanum heimildar til
þess að brautskrá stúdenta. Sú heimild fékkst árið 1942 og fyrstu stúdentarnir útskrifuðust árið
1945. Þeir fagna því 60 ára stúdentsafmæli í dag. Tveir þeirra sitja nú hér á fremsta bekk og
óska ég þeim innilega til hamingju með afmælið á þessu mikla afmælisári. Eftir að Verzlunar
skólinn hóf að útskrifa stúdenta varð námstími við skólann sex ár. Nemendur settust á skóla
bekk 13–14 ára, komu á fermingaraldri og kvöddu skólann tvítugir og fullorðnir. Frekari
skipulagsbreyting var ekki gerð á skólanum fyrr en farið var að útskrifa stúdenta úr tveimur
deildum, þ.e. máladeild og hagfræðideild árið1971. Þó má geta þess að fyrstu tveir bekkirnir
gengu inn í grunnskólann þannig, að skólinn varð aftur fjögurra vetra skóli, en nafngiftir 3.–6.
bekkja hafa haldið sér.
Fyrstu breytingar í minni skólastjóratíð voru þær að leggja meiri áherslu á stúdentsprófið.
Vörufræðin vék fyrir tölvufræðinni sem varð einn af burðarásum skólans. Aukin áhersla var
lögð á raungreinar og árið 1983 voru stofnaðar stærðfræði og verslunarmenntadeildir. Stærð
fræðideildinni var ætlað að búa nemendur undir nám í verkfræði og raunvísindadeildum
háskóla og verslunarmenntadeildinni að búa nemendur undir að stofna og reka eigin fyrirtæki.
Ekki er hægt að segja annað en vel hafi til tekist við stofnun þessara deilda, því nemendum sem
fóru í verkfræði fjölgaði verulega og ýmsir þeirra sem í verslunarmenntadeildina fóru, eru í dag
meðal auðugustu og framsæknustu manna þjóðarinnar.
Árið 1987 var stofnuð öldungadeild, árið 1999 var alþjóðadeild stofnuð og tölvu og upplýs
ingadeild fór í gang árið 2002. Fyrstu stúdentar þeirrar deildar verða því brautskráðir nú og er
ástæða til að óska þessum brautryðjendum sérstaklega til hamingju.
Á síðasta áratug síðustu aldar varð veruleg skipulagsbreyting á námskrá framhaldsskóla, sem
Verzlunarskólanum var gert skylt að fara eftir. Sú lagasetning öll hefur gert skólanum erfiðara
með að gegna hlutverki sínu. Skólinn brást við með því að endurskipuleggja nám sitt, taka upp
þriggja ára stúdentsbraut og innleiða annakerfi. Nú í vetur var ráðist í að stofna til verslunar
fagnáms í samvinnu við Fræðslustofnun atvinnulífsins, Verslunarmannafélag Reykjavíkur og
Samtök verslunar og þjónustu.
Skólinn hefur á síðustu árum varið talsverðum fjármunum í að byggja upp fjarnám, í þríþættum
tilgangi. Í fyrsta lagi til þess að leggja nemendum sínum til öflugt hjálpartæki við námið. Í öðru
lagi til þess að geta með nýjum hætti aukið starfsemi sína á sviði starfsmenntunar í samvinnu
við viðskiptalífið í landinu og í þriðja lagi til þess gera sig gildandi á almennum fjarnáms
markaði. Fyrsti hluti þessarar áætlunar er kominn í gang og hefur heppnast afbragðs vel. Margir
nemendur þriðja bekkjar notuðu námsefni fjarnámsins mjög mikið og með góðum árangri við
undirbúning undir vorpróf sín.
Verzlunarskólinn teygði sig upp á háskólastigið árið 1988 með stofnun Tölvuháskóla Verzlun
arskóla Íslands, sem tók inn stúdenta og útskrifaði þá sem kerfisfræðinga, fyrst eftir þriggja
anna nám, sem fljótlega var lengt í fjórar annir. Það var Sverrir Hermannsson, menntamálaráð
herra, sem tók af skarið í því máli og veitti Verzlunarskólanum leyfi til þessa nýja náms á
háskólastigi.
12. desember árið 1997 var undirritaður samningur um rekstur háskóla milli menntamála
ráðuneytis og Verzlunarskóla Íslands. Bæði Björn Bjarnason, menntamálaráðherra og Friðrik
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Sophusson, fjármálaráðherra, undirrituðu samninginn, og leit ég svo á að hann hafi stöðu
fjárlaga. Samningurinn kvað á um fjölgun nemenda úr 200 í 500 og í kjölfar þess var ákveðið að
bjóða upp á nám í viðskiptafræðum og gefa skólanum nafnið Viðskiptaháskólinn í Reykjavík.
Námi þar lauk með kerfisfræði eftir tvö ár eins og áður eða BS gráðu eftir þriggja ára nám.
Viðskiptaháskólinn í Reykjavík dafnaði vel og blómgaðist en brotnaði af stilknum árið 1999 og
er nú rekinn undir nafninu Háskólinn í Reykjavík og hefur fengið ígræðslu við Tækniháskólann.
Eftir stofnun TVÍ skipaði menntamálaráðherra skólastjóra Verzlunarskólans í samstarfsnefnd
háskólastigsins þar sem hann sat í áratug. Það var hlutverk þeirrar nefndar að gera tillögu um
lagasetningu fyrir háskólastigið og það kom í minn hlut að gera fyrstu drög að lögum um
háskóla þar sem, m.a. voru sett fram ákvæði um fjármögnun þeirra. Í dag fá allir háskólar
fjárframlög samkvæmt reiknilíkani og ef tillögurnar hefðu verið samþykktar eins og þær voru
samdar upphaflega, þá gæti Háskóli Íslands lagt á skólagjöld með sama hætti og aðrir háskólar.
Fjárhagur Verzlunarskólans var lengi bágborinn og grundvallaðist á skólagjöldum, lágu fram
lagi ríkissjóðs en ríflegra framlagi Reykjavíkurborgar. Þetta breyttist með setningu laga um
viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi árið 1976. Verslunarráð Íslands hafði þá í nokkur ár
unnið að slíkri lagasetningu með þingskipaðri nefnd og í náinni samvinnu við Samband
íslenskra Samvinnufélaga, sem þá rak Samvinnuskólann á Bifröst.
Niðurstaða náðist í málinu í þingnefnd en það tafði lagasetningu um ár að gert var ráð fyrir að
ríkissjóður eignaðist byggingar skólanna. Stjórn Verslunarráðs mótmælti þeirri eignaupptöku og
fékk því komið til leiðar að skólabyggingar skyldu áfram teljast í eigu þeirra sem þær byggðu
og í þeim hlutföllum sem fjárframlög segðu til um.
Með þessum lögum breyttist fjárhagsgrundvöllur skólans þannig að nú fékk hann fastan
tekjustofn. Langvinnum hallarekstri lauk og hægt var að áætla tekjur hans og ráðstafa þeim
mörg ár fram í tímann. Frá þessum tíma hefur jafnan verið hagnaður af rekstri skólans sem er
nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að skipuleggja framtíðina, taka lán og fjárfesta. Mig
minnir að eignir Húsbyggingasjóðs hafi verið seldar fyrir 30 m. kr. árið 1985. Í dag væri
upplausnarverð Sjálfseignarstofnunarinnar nær 3.000 m. kr.
Verzlunarskólinn hefur, frá því lög voru sett um verslunarfræðslu, haft samning við ríkið, sem
kveður nánar á um tekjur skólans. Fyrsti samningurinn, frá árinu 1976, gerði ráð fyrir að
ríkissjóður greiddi allan eðlilegan rekstrarkostnað skólans. Mikil orka fór í að ræða við
embættismenn um það, hvaða kostnaður væri eðlilegur í þessu sambandi. Það voru því góð
umskipti í ágúst árið 1978 þegar tókst að ná samningi um þá mælistiku að Verzlunarskólinn
skyldi fá sömu greiðslu á hvern nemanda og MR og MS kostuðu að meðaltali. Þessi samningur
var í raun fyrsta reiknilíkan framhaldsskóla á Íslandi, en í dag er öllum framhaldsskólum
úthlutað fé samkvæmt reiknilíkani. Verzlunarskólinn hefur því í þessum efnum sem og mörgum
öðrum haft heillavænleg áhrif á þróun menntamála.
Þótt lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi hefðu haft mikil og góð áhrif á fjárhag
skólans þá gerðu þau ekki ráð fyrir rekstrarfé vegna húsnæðis. Það var venjan að ríkið legði
skólum til hús sín. Lögin kváðu hins vegar á um að nýjar skólabyggingar skyldi fjármagna
þannig að 2/3 hlutar stofnkostnaðar kæmu frá opinberum aðilum og þriðjungur frá þeim sem
rækju skólann.
Engu að síður var sú ákvörðun tekin að byggja nýtt hús og fjármagna það án þátttöku ríkisins.
Rökin fyrir því voru tvenn. Í fyrsta lagi er skólahús svo sterkur þáttur í ímynd skóla að heppi
legra er að skólinn sjálfur hafi á því eignarhald og í öðru lagi var alls óvíst hvenær ríkissjóður
myndi leggja fram fé til húsbyggingar.
Skólanefnd Verzlunarskólans hafði lengi ráðgert að byggja þegar ég varð skólastjóri. Þá hafði
skólinn byggt tvær hæðir af fjórum við Þingholtsstræti en skipulagsyfirvöld skiptu um skoðun
og ákváðu að leyfa ekki fleiri hæðir á lóðinni. Þetta var nokkuð bagalegt fyrir skólann ekki síst
fyrir það að flestar kennslustofurnar áttu að vera á óbyggðu hæðunum.
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Þá fékk skólinn úthlutað nýrri lóð í Öskjuhlíð skammt fyrir ofan þar sem búið var að reisa
Menntaskólann við Hamrahlíð. Ekki leist öllum vel á þá staðsetningu en engu að síður voru
gerð drög að skólahúsi á þeim stað.
Það var orðið aðkallandi að taka ákvörðun um húsbyggingarmálið þegar ég kom til starfa og
niðurstaðan varð sú að leita eftir annarri lóð og helst í Kringlumýrinni sem hafði verið skipu
lögð nokkrum árum áður. Enginn hafði fengist til að byggja eftir því skipulagi nema Samtök
verslunarinnar sem reistu þar hús sitt. Ég var starfsmaður bygginganefndar meðan á fram
kvæmdum stóð.
Kringlumýrin var skipulögð upp á nýtt og Verzlunarskólanum tókst að stinga þar niður fæti.
Fyrst á lítilli lóð sem var þá óúthlutuð, og síðar á stærri lóð, sem aðrir höfðu fengið úthlutað en
skiluðu. Alls minnir mig að skólinn hafi fengið lóð úthlutað þrisvar sinnum og stækkaði lóðin
við hverja úthlutun.
Það má vel koma fram að borgarstjórarnir Egill Skúli Ingibergsson og Davíð Oddsson reyndust
skólanum hollvinir í þeim málum.
Um það leyti sem skólinn fékk endanlega lóð sína voru Samtök verslunarinnar að ljúka við
byggingu Húss verslunarinnar. Allur vinnuflokkurinn var fluttur ofar í mýrina og haldið áfram
að byggja og nú fyrir Verzlunarskólann.
Þetta voru skemmtilegir tímar þar sem taka þurfti ákvarðanir hratt og þann tíma sem skólahúsið
var í byggingu kom skólanefnd oft vikulega saman til fundar. Svo vel vildi til að Sigurður
Gunnarsson, formaður skólanefndar, hafði góða þekkingu á byggingarmálum og naut skólinn
góðs af forystu hans þá, sem jafnan endranær.
Framkvæmdir gengu svo vel að ákveðið var að flytja í janúar árið 1986, hálfu ári fyrr en áætlað
hafði verið. Það sparaði að sjálfsögðu fé að flýta flutningi, en ekki held ég að kennurum hafi
verið gert auðveldara að kenna með því. Flutningur fór þannig fram að flutningabílar ýmissa
fyrirtækja voru fengnir að láni til þess að sækja stóla og borð nemenda og fáeina hluti aðra sem
flytja átti. Nemendur tóku sjálfir stóla sína og borð og báru út í bíla. Síðan fór lestin af stað en
nemendur og starfsfólk gengu í fylkingu sem leið lá að nýja skólahúsinu þar sem bílalestin beið.
Hver nemandi tók þar stól eða borð og bar inn í sína stofu. Skólastjóri hafði tvö markmið.
Annað var að flutningar áttu ekki að kosta neitt og hitt var að ekki þyrfti að fella niður kennslu
nema í tveimur kennslustundum. Hvort tveggja tókst en viðurkenna má að hvorki nemendur né
kennarar voru þannig stemmdir, að kennsla kæmi til greina fyrsta daginn í nýju húsi, sem flestir
voru að berja augum í fyrsta sinn.
Við hliðina á lóð Verzlunarskólans var stór og góð lóð sem Bandaríska sendiráðið hafði fengið
úthlutað. Ein afleiðing Persaflóastríðsins var sú að hætt var við flutning þess sendiráðs. Það
hafði reynst skólanum vel að falast eftir lóðum á svæðinu sem aðrir skiluðu. Því sótti skólinn
um að fá lóð nr. 2 við Ofanleiti úthlutað og undirritaði Jóhann J. Ólafsson, þáverandi formaður
Verslunarráðs, umsóknina. Það kom sér vel að geta dregið gamla umsókn upp úr skúffu
borgarstjóra þegar að því kom að lóðinni var úthlutað aftur. Þar byggði Verzlunarskólinn svo
hús, undir háskóla sinn.
Samningar við borgaryfirvöld um þá lóð voru sérstaklega ánægjulegir. Borgarráð samþykkti
úthlutunina þó með fyrirvara um að skólinn greiddi gatnagerðargjöld fyrirfram. Borgarverk
fræðingur reiknaði út gjöldin, sem var talsvert há upphæð og spurði hvernig skólinn hygðist
greiða. Ég var hræddur við allar tafir og svaraði að skólinn myndi greiða með ávísun. Þá var það
skilyrði kynnt að framkvæmdum við þá 11.000 m2 sem hér um ræddi þyrfti að ljúka fyrir árið
2000. Ég svaraði því til að þetta væri rúnn tala og allavega yrði framkvæmdum lokið fyrir árið
3000. Borgarverkfræðingur virtist hafa gaman af svarinu, enda öllu vanur og afgreiddi málið.
Raunar hafa þessir fermetrar ekki allir verið byggðir enn.
Þungamiðjan í starfi Verzlunarskólans er sú sama í dag og alltaf hefur verið. Það eru nemendur
sjálfir. Að stuðla að auknum þroska nemenda og efla þá og styrkja til andlegra afreka er við
fangsefni skólans. Til þess að ná þeim árangri hefur verið lögð áhersla á að við skólann starfi
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góðir kennarar sem geri skýrar kröfur til nemenda sinna. Það hefur einnig þótt kostur að kenn
arar séu ekki allir eins, því fjölbreytni er það sem lífið mun heimta af nemendum. Kennaralið
Verzlunarskólans hefur lengi verið meginstyrkur skólans og á því er ekki nokkur vafi að í dag
eru kennarar skólans hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Nemendur eru fleiri en nokkru
sinni, og alltaf jafn öflugir, eins og vel kemur fram í starfi þeirra í skólanum og í árangri þeirra í
háskólum hérlendis og erlendis. Í minni tíð hefur nemendum fjölgað úr 700 í 1100. Nemendur
hafa fengið að láta til sín taka í félagslífi sínu. Þar hafa þeir látið verkin tala og skólastjóri er
þeirrar skoðunar að því aðeins komi slíkt starf nemendum að gagni, að þeir beri alla ábyrgð á
því sjálfir, en séu ekki mataðir að ofan. Félagslífið á að efla frumkvæði nemenda og þjálfa þá í
erfiðum og krefjandi störfum, sem enginn biður þá um að leggja á sig, aðrir en þeir sjálfir.
Skólar hafa einnig þjóðfélagslegu hlutverki að gegna. Ég hef litið svo á að hlutverk Verzlun
arskólans væri að sjá til þess að nægileg viðskiptaleg þekking væri til staðar í öllum stéttum
þjóðfélagsins. Eðlileg afleiðing þess sjónarmiðs er að líta svo á að hlutverk Verzlunarskólans sé
að búa nemendur undir að gerast verkfræðingar, prestar, kennarar, læknar og landafræðingar
miklu fremur en viðskiptafræðingar, því þeir síðastnefndu læra sína viðskiptafræði í háskól
anum, og þurfa því síður á henni að halda í Verzlunarskóla. Það er sumum nauðsynlegt að læra
fræðin tvisvar, en það er betra að læra hver fræði bara einu sinni og hafa fræðigreinarnar fleiri.
Breið og víðtæk menntun er besta menntunin, sérstaklega á Íslandi, þar sem allir verða að kunna
allt, og fæstir fá að vinna við það sem þeir hafa lært til.
Kæru stúdentsefni.
221 nemendi 6. bekkjar hefur nú lokið stúdentsprófi og 7 að auki sem þreyttu próf utanskóla,
og verða því 228 stúdentar brautskráðir að þessu sinni. Ekkert stúdentsefni fellur því nú.
Skólastjóri getur einnig borið sig vel því í hans skólastjóratíð hafa 4500 stúdentar og 363
verslunarmenntamenn verið útskrifaðir eða yfir 80% af þeim 6.096 stúdentum sem brautskráðir
hafa verið frá upphafi.
Stundin er runnin upp. Sigurstundin þegar þið fáið lárviðarsveig settan á höfuð ykkar að lokinni
langri og strangri baráttu. Við skulum njóta þessarar stundar.
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 vorin. 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 hvað þá sumar. Öll eigið þið eftir að blómstra þannig að
eftir verður tekið en það gerið þið ekki fyrr en ykkar rétti tími er kominn. Að svo mæltu bið ég
stúdentsefni um að koma og veita prófskírteinum sínum viðtöku.
Kæru stúdentar.
Ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar hjartanlega til hamingju með að þið skulið nú hafa náð því
takmarki 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
Skólinn hefur verið stór hluti af lífi ykkar og lífið verður alltaf ykkar skóli.

Verðlaun og viðurkenningar
Jón Karl Ólafsson, formaður Verslunarráðs Íslands, flytur nú ávarp og veitir síðan verðlaun
ráðsins.
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Verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum á stúdentsprófi hlýtur:
Rebekka Ólafsdóttir
6R
með I. ág. eink. 10.
Verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á stúdentsprófi hlýtur:
Anna Tómasdóttir
6A I. ág. eink. 9,5 að meðaltali.
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.
Tvær stúlkur reyndust svo til jafngóðar í alþjóðafræðum. Anna Tómasdóttir, 6A var
með 38 stig en Hanna Borg Jónsdóttir, 6A fékk 37.5 stig. Ekki var auðvelt að gera upp
á milli þeirra og hefur því verið ákveðið að Hanna Borg fái sérstök verðlaun.
Verðlaun Hjartar Jónssonar, kaupmanns, fyrir færni í móðurmáli, kr. 15.000:
Stefanía Benónísdóttir
6T
I. ág. eink. 9,0.
Verðlaun Raungreinasjóðs fyrir afburðaárangur í eðlisfræði, kr. 15.000 hljóta þær:
Hildur Knútsdóttir
6Y I. ág. eink. 10.
Katrín Lilja Sigurðardóttir
6Y I. ág. eink. 10.
Bókaverðlaun frá Stærðfræðifélaginu fyrir afburðaárangur í ólesinni stærðfræði hljóta þær:
Hildur Knútsdóttir
6Y I. ág. eink. meðaltal 9,9.
Helga Ingimundardóttir
6Y I. ág. eink. meðaltal 9,6.
Katrín Lilja Sigurðardóttir
6Y I. ág. eink. meðaltal 9,5.
Minningasjóður um Jóhann Guðnason fyrir bestan árangur í tölvufræði á stúdentsprófi, verðbréf
að upphæð kr. 20.000.00:
Páll Jónsson
6U
Verðlaun EdduMiðlunar fyrir framúrskarandi árangur í íslensku hljóta:
Hanna Borg Jónsdóttir
6A I. ág. eink. 10.
Anna Tómasdóttir
6A I. ág. eink. 10.
Verðlaun Minningarsjóðs um Dr. Jón Gíslason:
Þýska.
Edda Sif Sigurðardóttir
6X
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í þýsku.
Latína.
Birgitta Kristjánsdóttir
6L og
Rósa Siemsen
6L
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í latínu.
Enska.
Birgitta Kristjánsdóttir
6L og
Ylfa Björg Jóhannesdóttir
6L
hljóta bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í ensku.
Franska.
Hanna Borg Jónsdóttir
6A
hlýtur bókaverðlaun fyrir frábæran árangur í frönsku.
Hæsta meðaleinkunn í erlendum tungumálum hljóta þær:
Birgitta Kristjánsdóttir
6L
Ylfa Björg Jóhannesdóttir
6L
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peningaverðlaun að upphæð kr. 25.000 fyrir frábæran árangur.
Þá er lokið afhendingu verðlauna Minningarsjóðs um Dr. Jón Gíslason.
Bókaverðlaun Þýska sendiráðsins:
Nína Þrastardóttir
Hrafnhildur S. Þorsteinsdóttir

6R
6S

I. ág. eink. 9,5
I. ág. eink. 9,5

Verðlaun fyrir einstæðan árangur í sögu á stúdentsprófi hlýtur:
Hafsteinn Viðar Hafsteinsson
6S
I. ág. eink. 10.
Verðlaun fyrir frábæran árangur í listasögu hljóta:
Hafsteinn Viðar Hafsteinsson
6S.
Eva María Árnadóttir
6S.
Björg Magnúsdóttir
6A.
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í spænsku hlýtur:
Birgitta Kristjánsdóttir
6L
Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði frá Efnafræðifélagi Íslands:
Hildur Knútsdóttir
6Y I. ág. eink. 10.
Einnig með einkunnina 10 var:
Katrín Lilja Sigurðardóttir
6Y I. ág. eink. 10.
og hlýtur hún bókaverðlaun.
Bókaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íþróttum:
Steinþór Þorsteinsson
6U I. ág. eink. 10.
Eva Margrét Kristinsdóttir
6A I. ág. eink. 10.
Bókaverðlaun skóla fyrir hæstu aðaleinkunnir:
1. Dúx
Hildur Knútsdóttir
6Y
2. Semidúx: Rebekka Ólafsdóttir
6R
3.4.
Katrín Lilja Sigurðardóttir
6Y
3.4.
Helga Ingimundardóttir
6Y
5.6.
Anna Tómasdóttir
6A
5.6.
Páll Jónsson
6U
7.8.
Stefanía Benónísdóttir
6T
7.8.
Hanna Borg Jónsdóttir
6A
9.11.
Þórunn Freyja Gústafsdóttir 6T
9.11.
Tinna Þórðardóttir
6T
9.11.
Erna Sigmundsdóttir
6Y

I. ág. eink. 9,7
I. ág. eink. 9,5
I. ág. eink. 9,4
I. ág. eink. 9,4
I. ág. eink. 9,3
I. ág. eink. 9,3
I. ág. eink. 9,2
I. ág. eink. 9,2
I. ág. eink. 9,1
I. ág. eink. 9,1
I. ág. eink. 9,1

Það er ekki oft sem stúlkur hafa gefið kost á sér til forystu í Nemendafélagi skólans og enn
sjaldgæfara að þær verði kosnar. Ekki veit ég af hverju?
Það gerðist þó fyrir 15 árum að stúlka bauð sig fram og var kosin forseti NFVÍ. Það var árið
sem ég fór í árs frí. Ég hef því aldrei starfað með kvenforseta.
Nú, gerist það aftur að stúlka er kosin forseti, þegar ég er að hætta.
Ég veit ekki hvort hægt sé að lesa einhver dulin skilaboð út úr þessu, en mér þykir vænt um að
geta nú í fyrsta sinn í 26 ár ávarpað stúlku sem forseta Nemendafélagsins og boðið hana
velkomna í ræðustól. Þórunn Bogadóttir, nýkjörinn forseti NFVÍ.
Ég vil þakka stjórn Nemendafélagsins og nemendum öllum fyrir samstarfið í vetur. Samstarf
sem hefur verið svo gott að fram á meira verður vart farið ekki aðeins nú heldur jafnan áður.
Það styrkir skólann óneitanlega og auðveldar skólastjóra starfið að hafa slíkum úrvals
nemendum á að skipa sem hér eru.
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Rúnar Ingi Einarsson, sem gegndi embætti forseta Nemendafélagsins á liðnum vetri er einn
þessara hæfileikaríku nemenda sem allt geta. Það er sama hvert viðfangsefnið var. Ég hefði ekki
getað fengið betri samstarfsmann úr hópi nemenda þótt ég hefði mátt velja hann sjálfur. Mínar
bestu þakkir fyrir frábæran árangur í öllum störfum og skemmtilega viðkynningu.
Kæru stúdentar og vinir.
Nú líður að kveðjustund og að henni lokinni höldum við hvert í sína áttina. Munið að leggja
rækt við vináttu ykkar og týnið aldrei alveg hvort 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.
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 réttur tími til að þakka fyrir stuðninginn og láta þau
finna að áhyggjurnar sem deilt var með ykkur, og ef til vill andvökunæturnar, voru ykkur
einhvers virði.
Glæsileg eruð þið og vel mennt og gott andlegt atgervi ykkar dylst heldur engum. Ykkar bíður
spennandi líf með átökum og baráttu. Þið hafið lært að einmitt í átökum getur lífið orðið
skemmtilegt ef þið aðeins munið að beina sjónum ykkar að hinu endanlega takmarki og þeim
árangri sem ná á.
Það er ósk skólans ykkur til handa að þið megið halda áfram að vaxa af verkum ykkar, 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 og árangursrík störf í þágu
nemenda og skóla.
Sérstaklega færi ég Guðbjörgu Tómasdóttur þakkir fyrir störf sín en hún lætur nú af störfum
eftir 28 ára kennslu í dönsku. 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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