Kort beskrivelse af prøveformerne på EUX TØMRER
Se desuden læreplanerne for de enkelte fag på UVM’s hjemmeside. Senest to uger før eksamensperioden
starter i maj måned kan du desuden finde undervisningsbeskrivelsen for hvert af de fag, du skal afslutte i år
på skolens hjemmeside.

Byggeteknologi B
Der afholdes en projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig
eksamination, som efter skolens leders valg gennemføres som gruppeprøve eller som individuel prøve. Ved
gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af
den enkelte eksaminand. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra
gruppeprøve. Prøven er centralt stillet og har udgangspunkt i et fælles tema, der indeholder forskellige
projektoplæg.
Før den mundtlige del af prøven sender skolen gruppens/eksaminandens rapport til censor. Eksaminator og
censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, hvilke
problemstillinger gruppen/eksaminanden skal uddybe.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr.
eksaminand forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid.
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af
projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Eksaminationen former sig derefter som
en uddybende samtale, med udgangspunkt i gruppens/eksaminandens projekt og fagets mål.
Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst omfatte halvdelen af
eksaminationstiden.
Læreplan teknologi B, UVM

Matematik A
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Ved begge prøver indgår et centralt udformet forberedelsesmateriale, der udleveres ved starten af
forberedelsesperioden.
Den skriftlige prøve
Umiddelbart inden eksamen afsættes 10 timers uddannelsestid fordelt på to døgn til en
forberedelsesperiode til prøverne i faget, hvor eleverne selvstændigt arbejder med det centralt udformede
forberedelsesmateriale under vejledning.
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Skriftlig prøve på grundlag af forberedelsesmateriale og et opgavesæt, som udleveres ved prøvens
begyndelse. Opgavesættet består af opgaver stillet med udgangspunkt i kernestoffet samt i
forberedelsesmaterialet.
Prøvens varighed er fem timer.
Den mundtlige prøve
Mundtlig prøve på grundlag af projekterne fra undervisningen.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminanden får en ukendt opgave ved lodtrækning. Hver opgave består af to til tre delspørgsmål, hvoraf
det ene tager udgangspunkt i ét af projekterne fra undervisningen. Af de øvrige delspørgsmål kan det ene
omhandle et stofområde, der ikke nødvendigvis er anvendt i det udtrukne projekt.
Opgaver må anvendes højst to gange på samme hold. Eventuelle bilag må anvendes flere gange efter
eksaminators valg. Der skal indgå delspørgsmål i relation til forberedelsesmaterialet.
Oplæggene til projekterne sendes sammen med de mundtlige spørgsmål til censor forud for prøvens
afholdelse.
Læreplan matematik A, UVM

Fysik B
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens selvstændige projekt og eksperimentelt
arbejde udført som en del af forberedelsen til prøven.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24
timer, hvorunder eksaminanderne i grupper på op til tre gennemfører ét eller flere selvvalgte
eksperimenter, der illustrerer problemstillingen inden for et tema tildelt gruppen ved lodtrækning. Hvert
tema skal indeholde en konkret fysisk problemstilling, og temaerne skal tilsammen dække kernestoffet og
det supplerende stof. Eksaminanderne kender ikke temaerne på forhånd.
Eksperimenternes samlede varighed må højst være seks timer. En fortegnelse over de selvstændige
projekter og temaerne for eksperimenter sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af sit selvstændige projekt, suppleret
med et eller flere spørgsmål fra eksaminator. Eksaminanden redegør herefter for eksperimenterne udført i
forberedelsestiden og begrunder valget af disse i forhold til det tildelte tema. Eksaminationen former sig
derefter som en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator, hvor relevante emner inden for
hele fagets kernestof og supplerende stof kan inddrages.
Læreplan fysik B, UVM
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Engelsk B
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve
Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer.
Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start.
Delprøve 1 besvares uden brug af computer eller faglige hjælpemidler. Når delprøve 1 er afleveret til en
tilsynsførende senest efter én time, må eleven starte computeren.
Ved besvarelse af delprøve 2 er alle hjælpemidler tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.
Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.
Den mundtlige prøve
Mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens synopsis i det selvvalgte emne og et ukendt tekstmateriale
med tilknytning til ét af de studerede emner.
Det ukendte prøvemateriale skal bestå af én eller flere tekster med et samlet omfang på ca. to til fire
normalsider afhængig af materialets sværhedsgrad. Tekstmaterialet forsynes med en kort instruks på
engelsk. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og
kernestoffet. Det samme ukendte prøvemateriale må anvendes højst tre gange på samme hold.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen er todelt.
Første del består af eksaminandens præsentation af sit selvvalgte emne suppleret med uddybende
spørgsmål fra eksaminator.
Anden del former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om det ukendte tekstmateriale
med inddragelse af de studerede emner.
Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.
En normalside er for prosa 1300 bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn, og for lyrik/drama 30 linjer.
Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer tre til seks minutters afspilning til én normalside.
Læreplan engelsk B, UVM
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Dansk A
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve
Prøven varer fem timer og er en it-baseret prøve, hvor et centralt udmeldt elektronisk materiale med
tilhørende opgaveformuleringer benyttes. Besvarelsen skal være elektronisk.
Den mundtlige prøve
Prøven varer ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave med et ukendt tekstmateriale. Opgaverne må anvendes højst
to gange på samme hold. Opgaverne sendes til censor og kommenteres af denne forud for prøvens
afholdelse. Tekstmaterialet skal have et omfang, der står i forhold til forberedelsestiden og til teksternes
sværhedsgrad. Eksaminationen gennemføres på baggrund af et oplæg fra eksaminanden, og former sig som
en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Under prøven må der alene anvendes notater fra
forberedelsestiden.
Læreplan dansk A, UVM

Teknikfag B
Der afholdes projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig
eksamination, som efter skolens leders valg gennemføres som gruppeprøve eller som individuel prøve. Ved
gruppeprøve tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af
den enkelte eksaminand. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra
gruppeprøve. Før den mundtlige del af prøven sender skolen et eksemplar af gruppens/eksaminandens
rapport til censor. Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, hvilke
problemstillinger gruppen/eksaminanden skal uddybe.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Ved gruppeprøve kan eksaminationstiden pr.
eksaminand forkortes med op til seks minutter. Der gives ingen forberedelsestid.
Den mundtlige del af prøven består af gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af
projektet (skriftlig rapport og praktisk udført produkt/dokumentation for procesforløb) suppleret med
uddybende spørgsmål fra eksaminator. Med udgangspunkt i projektet indeholder den mundtlige del af
prøven desuden en uddybende samtale, der kan omfatte relevante emner inden for hele fagets kernestof
og supplerende stof. Gruppens/eksaminandens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst vare
halvdelen af eksaminationstiden.
Vejledning teknik B, pdf
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Kemi C (HF)
Der afholdes en mundtlig prøve. Kursets leder vælger for det enkelte hold én af nedenstående to
prøveformer. For begge prøveformer gælder følgende: Opgaverne stilles af eksaminator og skal tilsammen
dække undervisningsbeskrivelsen bredt, den enkelte opgave må anvendes højst to gange på samme hold,
og eventuelle bilag må anvendes flere gange efter eksaminators valg.
Prøveform a)
Mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden
for samme område, og som kan indeholde et bilag. Opgaverne som helhed skal være kendt af
eksaminanderne inden prøven.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid, i hvilken
eksaminanden, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante
kemikalier.
Under eksaminationen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt
udstyr skal inddrages i eksaminationen. I særlige tilfælde kan apparatur og kemikalier udelades ved
eksaminationen.
Prøveform b)
Mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som omfatter et kendt eksperiment og en teoretisk delopgave.
Prøven er todelt og afvikles med indtil 10 eksaminander pr. dag. Eksperimentet og den teoretiske
delopgave skal være kombineret, så de angår forskellige områder. Opgaverne skal være kendt af
eksaminanderne inden prøven. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være
eksaminanderne bekendt. Forud for den eksperimentelle del af prøven oplyses således kun om
eksperimentet, mens den teoretiske delopgave oplyses umiddelbart inden forberedelsen til den teoretiske
del af prøven.
Eksaminationstiden er ca. halvanden time for op til fem eksaminander til den eksperimentelle del og ca. 20
minutter pr. eksaminand til den teoretiske del. Der gives ca. 20 minutters forberedelse pr. eksaminand til
den teoretiske del af prøven.
Første del af prøven er eksperimentel, hvor op til fem eksaminander ad gangen individuelt udfører et kendt
eksperiment inden for ca. halvanden time. Eksaminator og censor samtaler med den enkelte eksaminand
om det konkrete eksperiment og den tilhørende teori. Anden del gennemføres umiddelbart efter første.
Læreplan kemi C, UVM
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