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Indledning 
For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-
2 prøver. På 2. år 0-3 prøver, og på tredje år trækkes der lod, så du får i alt 9 eksamener inklusiv 
SRP. 

På htx skal alle elever have mindst 3 A-fag. Hvis du har mere end 3 A-fag, forøges antallet af eksa-
mener tilsvarende. Det vil sige, at hvis du har 4 A-fag, skal du op til 10 eksamener inklusiv SRP, og 
hvis du har 5 A-fag, skal du op til 11 eksamener inklusiv SRP. 

Der er også fordele ved at have mere end tre A-fag. Hvis du på htx har fire A-fag, kan du gange dit 
gennemsnit med 1,03, og hvis du har fem A-fag, kan du gange dit gennemsnit med 1,06 osv. 

Indstilling til eksamen 
Du kan indstilles til eksamen, hvis du har afleveret de projekter, opgaver og synopser, der er en for-
udsætning for at have gennemført faget – og som eventuelt er en del af prøvegrundlaget ved selve 
eksamenen. 

Ved eksamens offentliggørelse får du en plan over, hvilke eksamener du skal aflægge. 
Sørg for at tale med din lærer om hvordan de enkelte prøver forløber, og hvad der kræves af dig. 
Hvor længe varer eksamen? Hvordan med forberedelsestid? 

Generelt om prøver 
Prøverne skal vise hvad du kan. Det betyder at skolen skal sikre dig gode forhold – f.eks. ro under 
prøven. Det betyder også, at du skal tage hensyn til dine kammerater, der er til eksamen før eller 
efter dig. 

Kom i god tid! Ved skriftlige eksamener 30 minutter før. Du skal sidde på din plads senest 10 min før 
prøvens start, da du her vil få information om prøven. 
Ved mundtlige eksamener skal du komme 20 minutter før.  
Vær opmærksom på, at du ikke må besøge kantinen under prøven, så du skal have forsynet dig før 
prøven starter. 

Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du ringe til skolen senest 10 minutter inden prøvens start 
på telefon 72 29 05 10 eller 72 29 05 12. Du skal derefter opsøge din læge og få en lægeerklæring. 
Har du ikke en sådan, kan du ikke komme til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeerklæringen. 

Hvis du kommer for sent, så afgør skolens leder om du kan få lov at gå til prøve. Får du lov, bliver 
din prøvetid ikke forlænget. Kommer du væsentligt for sent kan du udelukkes fra prøven. Har du 
haft mulighed for at kende til prøvens indhold – f.eks. ved at møde én der er gået fra prøven - får 
du ikke lov at deltage. 



 
 

Husk at medbringe oplader til din computer. Det er dit ansvar at sørge for, at de nødvendige ordbø-
ger er installeret på computeren. Medbring egne skriveredskaber hjælpemidler og høretelefoner. 
Det er ikke tilladt, at låne andres under en prøve. 
 
Husk at opdatere din adresse og dit telefonnummer i administrationen, så vi kan komme i kontakt 
med dig. 
 
Sørg for, at dit UNI Login virker eller medbring dit NemId. 
 
Du skal aflevere din slukkede telefon inden prøven starter. Kommunikation under prøven er ikke 
tilladt. 
 
Hvis It-systemet bryder ned kortvarigt, forlænges eksamenstiden tilsvarende. Hvis der er øvrige it-
problemer, vil vores it medarbejder være til stede. 
 
Udskrift er ikke muligt ved prøven. Kun ved prøver, hvor opgavebesvarelsen sker på papir. 
 
Snyd 
Får du uretmæssig hjælp er det snyd. Snyd medfører bortvisning fra prøven. Bliver du bortvist fra en 
prøve, kan du tidligst tage den om ved næste eksamenstermin 1 år senere. I værste fald betyder 
det, at du ikke bliver student samme år som dine klassekammerater! 
Under prøverne er det ikke tilladt at kommunikere med andre! Heller ikke via beskeder i Lectio – de 
fremgår  
 
Skriftlig prøve 
Alle skriftlige prøver starter klokken 9.00, med mindre andet er tydeligt annonceret.  
 
Størstedelen af de skriftlige opgaver skal hentes i Netprøver.dk. Du skal bruge Uni Login eller Ne-
mid, for at tilgå opgavesættet. 
 
Mens prøven er i gang: 
 

• Sørg for at gemme din besvarelse ofte. 
• Henvend dig ikke til andre. 
• Tag hensyn til andre. 
• Rygning og toiletbesøg skal ske en ad gangen. Markér til tilsynet, så bliver du fulgt ud. 
• Du må på ingen måde snyde – dvs. skaffe dig uretmæssig hjælp til løsning af din opgave. 
• Det er ok, at høre musik – så længe det ikke er til gene for de andre 
• Ved nogle prøver må du gerne benytte internettet, ved andre må du ikke. Bagerst i eksa-

mensreglementet kan du se, hvad der gælder for den prøve, du skal aflægge. 
o Internet tilladt: Du skal stadig lave din opgave selvstændigt. Du må ikke benytte in-

ternettet til kommunikere med andre ej heller benytte oversættelsesprogrammer i 
sprogfagene. 



 
 

o Internet ikke tilladt: Som udgangspunkt er internet ikke tilladt – dog er det OK, at til-
gå tidligere besvarelser i Lectio, onlineordbøger, E-bøger/I-bøger samt besvarelser i 
drop Box. 
Det bliver opfattet som snyd, hvis du alligevel benytter internettet uretmæssigt og 
du vil blive bortvist. Hvis tilsynet får mistanke, kan det efterfølgen be- eller afkræftes, 
ved at undersøge din computer. 

 
Prøven stopper enten ved udløbet af tiden, eller når du afleverer din besvarelse.  
 
Aflevering af opgaven 
Størstedelen af de skriftlige opgaver skal afleveres i www.netprøver.dk samt Lectio. Tilsynet skal se 
kvittering, så vi er sikre på, at afleveringen er registreret. 
Nogle skriftlige opgaver skal afleveres på udskrift (2 eksemplarer) og i Lectio. 
Bagerst i eksamensreglementet kan du se, hvilke afleveringsformer der benyttes ved de enkelte fag. 
 
Det er OK, at pakke sammen og forlade lokalet, når du har afleveret. 
 
Mundtlig prøve 
Prøven starter officielt i det øjeblik, du har trukket dit spørgsmål. Ved prøver hvor der ikke trækkes 
spørgsmål, begynder prøven i det øjeblik, hvor du kommer ind i prøvelokalet. Når du trækker, skal 
du altid have mindst 4 spørgsmål at vælge imellem. Når du trækker dit spørgsmål skal eksaminator 
være til stede sammen med et vidne. 
Skal du til mundtlig prøve på baggrund af en rapport, en synopsis eller andet, er det en forudsæt-
ning at du har afleveret rettidigt. 
 
Du skal medbringe din egen computer ved forberedelsen til en mundtlig prøve. Du må ikke benytte 
internettet under forberedelsen -med undtagelse af tilgang til egne noter/tidligere besvarelser i 
Lectio samt E-bøger/I-bøger. Du må ikke kommunikere med andre under forberedelsen.  
I forberedelseslokalet kan det forekomme, at I sidder flere til forberedelse (også på tværs af fag). 
Tag derfor hensyn til de andre. 
 
Under prøven er læreren din eksaminator, og det er ham/hende, der har lavet spørgsmålene. Cen-
sors rolle er at tilse at prøven går rigtigt til – dvs. at du bliver behandlet fair og lige. Censor kan stille 
uddybende spørgsmål. 
 
Du må selvfølgelig ikke henvende dig til andre under prøven, ligesom du heller ikke må forlade loka-
let. 
 
Efter prøven voterer lærer og censor. Herefter får du straks din karakter. Du bedømmes absolut – 
dvs. i forhold til dit fags mål - og ikke relativt – dvs. i forhold til dine klassekammerater. 
 
 
 
 

http://www.netpr�ver.dk/


 
 

Klager 
Oplever du forhold ved prøverne, som du ønsker at klage over, skal du gøre som følger: 
 
Du skal sende en skriftlig klage til skolens leder, dvs. rektor. Hvis du er under 18 skal dine forældre 
skrive under. Klagen skal være modtaget senest 2 uger efter prøven eller bedømmelsen er offent-
liggjort. Du kan til brug for klagen få udleveret kopi af den stillede opgave, og hvis det er en skriftlig 
eksamen, din egen besvarelse. 
 
Man kan kun klage individuelt ikke f.eks. klassevis. 
 
Du kan klage over enten: 
 

1) Eksaminationsgrundlaget (prøvespørgsmål, opgaver mv.) 
2) Eksamensforløbet 
3) Bedømmelsen – dvs. din karakter. 
 

Når du har indleveret en klage, afgør rektor, om klagen skal afvises som grundløs, eller om den skal 
sendes til udtalelse hos lærer og censor. Sendes klagen til lærer og censor, skal de svare inden 2 
uger. Deres svar får du mulighed for at kommentere – det har du en uge til. Derefter beslutter afde-
lingslederen om: 
 

1) klagen skal afvises 
2) (ved skriftlige prøver) prøven skal bedømmes på ny 
3) du skal have tilbudt en ny prøve 
 

For at der kan være tale om ombedømmelse eller omprøve skal der foreligge ”særlige omstændig-
heder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige procedure-
mæssige mangler”, som der står i eksamensbekendtgørelsen. 
 
Generelt 
Dette eksamensreglement er skrevet på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse 
(eksamensbekendtgørelsen). Den kan læses på:  
 
 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987 
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Bilag 
 
Prøver og hjælpemidler – htx 
 

Fag Mundt-
lig 

/skriftlig 

Prøveform Hjælpemidler 

SO2 
(Obligatorisk prøve for alle 
elever) 

M 
 
 
 
 
 
 
 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i 
en af eleven udarbejdet prøvemap-
pe. 
Eksamination 30 minutter uden for-
beredelse. 

Alle 

Biologi C M Forberedelse 24 minutter, eksami-
nation 24 minutter. 

Alle  
-ikke internet 

Bioteknologi A 
 

S 5 timer Alle  
-ikke internet 

 M 30 minutters forberedelse. 30 mi-
nutters eksamination. 

Alle  
-ikke internet 
Opgaverne uden 
bilag skal være 
kendt af eksami-
nanderne senest 
5 dage før prø-
ven. Opgaven 
tildeles ved lod-
trækning ved 
prøvens start. 
Eksaminationsti-
den ca. 30 mi-
nutter, forbere-
delse er ca. 30 
minutter 

Dansk A S 5 timer Alle 
-også internet 

 M 60 minutters forberedelse, 30 mi-
nutters eksamination 

Alle  
-ikke internet 

Engelsk A S 5 timer Alle 
-også internet 

 M Enten A) eller B) 
A) 30 minutters forberedelse, 30 
minutters eksamination 
B) Prøve i to dele: 

A) + B) Alle 
-ikke internet 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163987


 
 

Samlet eksamination 30 minutter. 
1. delprøve 30 minutters forberedel-
se. 
2. delprøve mindst 24 timers forbe-
redelse. 

Engelsk B S 5 timer i alt. 
 

Todelt centralt 
stillet opgave-
sæt. Hele opga-
ven 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 compute-
ren. Ved besva-
relse af delprøve 
2 er alle hjælpe-
midler tilladt. 
Brug af internet 
er ikke tilladt. 

 M Mundtlig prøve på grundlag af ek-
saminandens selvvalgte emne og et 
ukendt tekstmateriale med tilknyt-
ning til ét af de studerede emner. 
Forberedelse 30 minutter, eksami-
nation 30 minutter 

Alle  
-ikke internet 

Erhvervsøkonomi C M Enten A) eller B) 
A) 48 minutters forberedelse. 24 
minutters eksamination 
B) 30 minutters forberedelse, 30 
minutters eksamination. 
Mundtlig prøve på grundlag eksaminandens 
projektforløb fra undervisningen og et 
ukendt tekstmateriale med et antal 
spørgsmål. 
Eksaminationen er todelt. 
Den ene del består af eksaminandens præ-
sentation af en selvvalgt problemstilling fra 
projektforløbet suppleret med uddybende 

Alle  
-ikke internet 



 
 

spørgsmål fra eksaminator. 
Anden del tager udgangspunkt i det ukend-
te tekstmateriale og former sig som en 
samtale mellem eksaminand og eksamina-
tor. 
Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem 
de to dele 

 
Fysik A S 5 timer Alle  

-ikke internet 
 M 30 minutters forberedelse og 30 

minutters eksamination. 
Mundtlig prøve på grundlag af eksaminan-
dens selvstændige projekt, og et spørgsmål 
med et tilhørende bilag, tildelt ved lodtræk-
ning. De enkelte spørgsmål tager udgangs-
punkt i et kernestofområde eller i valgem-
net og skal tilsammen dække kernestoffet 
og valgemnet bredt. Spørgsmålene uden 
bilag skal være kendt af eksaminanden 
inden prøven, dog først efter prøveplanens 
offentliggørelse. Hvert spørgsmål må bruges 
to gange på samme hold.  
Eksaminationen tager udgangspunkt i ek-
saminandens fremlæggelse af sit selvstæn-
dige projekt. Fremlæggelsen suppleres med 
ét eller flere spørgsmål fra eksaminator. 
Eksaminanden redegør herefter for det 
trukne spørgsmål og perspektiverer emnet 
ved hjælp af bilaget. Eksaminationen former 
sig derefter som en uddybende samtale 
mellem eksaminand og eksaminator, hvor 
relevante emner inden for hele fagets ker-
nestof og supplerende stof kan inddrages. 

 

Alle  
-ikke internet 

Fysik B 
 
 
 

M Mindst 24 timers forberedelse og 30 
minutters eksamination. 
Under forberedelsen gennemfører eksami-
nanderne i grupper på op til tre 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 kerne-
stoffet og det supplerende stof. Eksaminan-
derne kender ikke temaerne på forhånd. 
Eksperimenternes samlede varighed må 
højst være seks timer. 
Eksaminationen tager udgangspunkt i ek-
saminandens fremlæggelse af sit selvstæn-
dige projekt, suppleret med et eller flere 

Alle. I løbet af de 
24 timers forbe-
redelse gennem-
fører eksami-
nanden eksperi-
menter i grupper 
på op til 3 perso-
ner. 



 
 

spørgsmål fra eksaminator. Eksaminanden 
redegør herefter for eksperimenterne ud-
ført i forberedelsestiden og begrunder val-
get 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. 

 
Kemi B M Enten A) eller B) 

A) Opgaverne uden bilag skal være 
kendt af eksaminanden inden prø-
ven. 30 minutters forberedelse og 
30 minutters eksamination. 
 
B) Eksperimentel mundtlig prøve på 
grundlag af en opgave, som omfat-
ter et kendt eksperiment og en teo-
retisk delopgave inden for samme 
område. Opgaverne som helhed skal 
være kendt af eksaminanderne in-
den prøven, dog først efter prøve-
planens offentliggørelse. 
Eksaminationen er ca. 120 minutter 
for tre eksaminander. 
 

Alle  
-ikke internet 

Kommunikation IT C M Mundtlig prøve på grundlag af ek-
saminandens afsluttende opgave, 
som er stillet lokalt. En fortegnelse 
over opgaveformuleringerne sendes 
til censor forud for prøvens afholdel-
se. 
Eksamination 24 minutter uden for-
beredelse 
 

Alle 

Matematik A S 5 timer. Skriftlig opgave kombineret 
med bilagsmateriale, som udarbej-
des centralt og offentliggøres forud 
for prøven. 
 

Alle  
-ikke internet 
 
 
 
 

 
 

M 30 minutters forberedelse og 30 
minutters eksamination. 
Mundtlig prøve på grundlag af projekterne 

Alle  
-ikke internet  



 
 

fra undervisningen. 
Eksaminanden får en ukendt opgave ved 
lodtrækning. Hver opgave består af to til tre 
delspørgsmål, hvoraf det ene tager ud-
gangspunkt i ét af projekterne fra undervis-
ningen. Af de øvrige delspørgsmål kan det 
ene omhandle et stofområde, der ikke nød-
vendigvis er anvendt i det udtrukne projekt. 
Der skal indgå delspørgsmål i relation til 
forberedelsesmaterialet. 

Samfundsfag C M 48 minutters forberedelse og 24 
minutters eksamination. 

Alle  
-ikke internet 

Teknikfag A 
(Obligatorisk prøve for alle 
elever) 

M Projektprøve med skriftlig rapport, 
produkt eller procesforløb og tilhø-
rende mundtlig prøve. Projektop-
læggene stilles af skolen, jf. pkt. 3.2. 
 
30 minutters eksamination uden 
forberedelse. 

Alle 

Teknologi B M Projektprøve med skriftlig rapport, 
produkt eller procesforløb og tilhø-
rende mundtlig prøve. 
Prøven er centralt stillet og har ud-
gangspunkt i et fælles tema, der 
indeholder forskellige projektoplæg. 
Før den mundtlige del af prøven 
sender skolen eksaminandens rap-
port til censor. Eksaminator og cen-
sor drøfter inden den mundtlige del 
af prøven, på baggrund af oplæg fra 
eksaminator, hvilke problemstillin-
ger eksaminanden skal uddybe. 
 
30 minutters eksamination uden 
forberedelse. 

Alle 

Teknologihistorie C M Mundtlig prøve på grundlag af ek-
saminandens afsluttende opgave, 
som er stillet lokalt. En fortegnelse 
over opgaveformuleringerne sendes 
til censor forud for prøvens afholdel-
se. 
24 minutters eksamination uden 
forberedelse. 

Alle 

Samfundsfag B M Enten A) eller B) Alle 



 
 

A) Mindst 24 timers forberedelse, 30 
minutters eksamination 
B) 3 timers forberedelse og 30 mi-
nutters eksamination 

 
 
 
Valgfag og øvrige C-fag 
 
 

Fag Mundt-
lig 

/skriftlig 

Prøveform Hjælpemidler 

Innovation C M 24 minutters mundtlige prøve på 
baggrund af projekt. Ingen forbere-
delse 

Alle  
-ikke internet 

Programmering C M Projektprøve med skriftlig journal. 
Eksamination 24 minutter uden for-
beredelse. 

Alle 

Psykologi C M 20 minutters eksamination, 40 mi-
nutters forberedelse 

Alle  
-ikke internet 

Psykologi B M Mindst 24 timers forberedelse til 
udarbejdelse af synopsis. 
Eksaminationstid 30 minutter 
Eleverne kan vælge at gå til eksamen 
i grupper. 

Alle 

 


