
MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK
VORPRÓF 2017

4. BEKKUR
Föstud. 28. apríl
kl. 9-10:30 LATÍNA (4. A) / EFNAFRÆÐI (4. XYZMSRU)
Mánud. 1. maí

Munnleg danska í 4.A, 4.X, 4.Y, 4.Z, 4.R og 4.U
Þriðjud. 2. maí
kl. 9-12 DANSKA

Munnleg danska í 4.M og 4.S
Miðvikud. 3. maí
kl. 9-11:30 ÍSLENSK RITGERÐ
Föstud. 5. maí
kl.9-10:30 SAGA
Mánud. 8. maí
kl. 9-10:30 ENSKA  (4.A) / LESIN STÆRÐFRÆÐI  (4. XYZMSU1)
Þriðjud. 9. maí
kl. 9-10:30 ENSKUR STÍLL (4.A) / ÓLESIN STÆRÐFRÆÐI (XYZMSU1) / STÆRÐFRÆÐI (4.RU2)
Miðvikud. 10. maí
kl. 9-10:30 FRANSKA II / SPÆNSKA II / ÞÝSKA II
Fimmtud. 11. maí
kl. 13-15
kl. 13-14:30

LÍFFRÆÐI (4.A)
LÍFFRÆÐI (4.XYZMSRU)

Föstud. 12. maí
kl. 15-16:30 STÆRÐFRÆÐI (4.A) / ENSKA (4.XYZMSRU)
Mánud. 15. maí
kl. 9-10:30 ÍSLENSK FRÆÐI
Þriðjud. 16. maí

SJÚKRAPRÓF
Miðvikud. 17. maí

SJÚKRAPRÓF 
Fimmtud. 18. maí

SJÚKRAPRÓF
Þriðjud. 23. maí

kl. 16

kl. 16:30

EINKUNNAAFHENDING
VERÐLAUNAATHÖFN Á SAL

Miðvikud. 24. maí
kl. 10-10:45 PRÓFSÝNING
Miðvikud. 31. maí
kl. 9-11:30 og  
kl. 13-15:30

ENDURTÖKUPRÓF

Föstud. 2. júní
kl. 9-11:30 og  
kl. 13-15:30

ENDURTÖKUPRÓF

Sjá bakhlið !
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Í próf má aðeins hafa með sér ritföng og eftirfarandi hjálpargögn, sem leyfð eru í hverri grein 
samkv. ákvörðun fagstjóra:

1. Í íslenskri ritgerð má nota íslenskar orðabækur. Nemendur sem hafa dvalist lengi 
erlendis mega hafa erlend-íslenskar orðabækur, t.d. ensk-íslenska orðabók. (Ekki má 
nota málsháttasöfn.)

2. Í enskum stíl á málabraut má nota ensk-enska orðabók og Basic English Usage.
3. Í dönsku má nota dansk-danska orðabók. 
4. Í efnafræði, ólesinni stærðfræði, stærðfræði náttúrufræðibrautar 2 og stærðfræði 

málabrautar má nota reiknivélar af gerðinni Casio fx 350. 

Nemendur, sem staðnir eru að svindli í prófi, fá ekki að taka fleiri próf á þessu skólaári.

Nemendur skulu koma svo tímanlega í próf að þeir geti kynnt sér hvar þeir eigi að þreyta próf, en 
upplýsingar um það eru hengdar upp í anddyri Gamla skólans fyrir hvert próf.  

Inn í prófsal má ekki taka með sér yfirhafnir og komið því ekki í dýrum yfirhöfnum þar sem 
ekki er unnt að bera ábyrgð á þeim á meðan próf stendur yfir. Ekki er gert ráð fyrir því að 
nemendur fari á salernið meðan á prófi stendur. Nemendur skulu í upphafi prófs taka upp þau 
ritföng sem þeir þurfa að nota í prófinu. Aðeins má hafa á borðinu auk prófverkefna leyfileg 
hjálpargögn og ritföng. Pennaveski má leggja á gólfið við hliðina á borði próftaka. 

Slökkt skal á farsímum og þeir geymdir á gólfi hjá pennaveskinu. Bannað er að hafa farsíma á 
sér í prófi.

Athugið! Skiljið ekki nein verðmæti eftir á göngum meðan þið eruð í prófum.

Munnleg próf hefjast kl. 8:00, nema annað sé tekið fram við nemendur.

Veikindaforföll skal tilkynna að morgni prófdags og skila þarf vottorði frá lækni innan þriggja 
daga. Sjúkrapróf verða haldin 16., 17. og 18. maí. Tímasetning verður birt síðar á heimasíðunni.
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