
 

 

Optagelsesbekendtgørelsen 
Om optagelsesprøven til de gymnasiale ungdomsuddannelser 

 

Dansk 
I dansk prøves du i en kortere ulæst tekst af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen 
af 9. klasse. Ved vurderingen lægges der vægt på din evne til en nuanceret og opmærksom 
læsning af den forelagte tekst samt evne til dokumentation, dvs. at udpege karakteristiske steder i 
teksten, som underbygger dit indtryk. Ikke blot tekstens indhold, men også dens form vil indgå i 
samtalen. I prøven indgår også spørgsmål om grundlæggende grammatiske begreber samt 
oplæsning af et mindre tekststykke. Det er en del af prøven at vurdere din evne til mundtlig 
fremstilling. 
 
Forberedelsestid: 20 min. 
 

Matematik 
I matematik tager prøven udgangspunkt i de emner, som du har arbejdet med på de afsluttende 
trin i folkeskolen. Prøven vil normalt forløbe ved, at du løser konkrete opgaver og viser eksempler 
på enkle matematiske ræsonnementer. Ved vurderingen lægges der vægt på, i hvilket omfang du 
behersker de grundlæggende matematiske færdigheder og har grundlæggende matematisk viden. 
Endvidere indgår i vurderingen, om du har et bredt kendskab til de matematiske emner, som du 
har arbejdet med på de afsluttende trin i folkeskolen, og om du er i stand til at kunne samtale om 
matematiske spørgsmål. 
 
Forberedelsestid: Ingen. 
 
Medbringes: Skriftlige arbejder, øvelser og rapporter du har arbejdet med i de afsluttende 

trin i folke-/efterskolen. 
 

Fysik/Kemi 
I fysik og kemi tager prøven udgangspunkt i emner og eksperimentelt arbejde, som du har 
beskæftiget sig med på de afsluttende trin i folkeskolen. Prøven vil normalt forløbe ved, at du 
redegør for nogle eksperimenter, og i samtalen viser kendskab til et eller flere emner inden for fysik 
og kemi. Ved vurderingen lægges der vægt på, i hvilket omfang du har kendskab til emner, som du 
har arbejdet med i folkeskolen, og er i stand til gennem en samtale at formidle denne viden.  
 
Forberedelsestid: Ingen. 
 
Medbringes: Øvelser, rapporter og projekter du har arbejdet med i de afsluttende trin i folke-

/efterskolen. 
 

Engelsk 
I engelsk prøves i en ulæst tekst af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen af 9. 
klasse. Du refererer først tekststykket på engelsk, hvorefter der føres en samtale på engelsk med 
udgangspunkt i teksten. Ved vurderingen lægges der vægt på din evne til at tale og forstå engelsk 
og som led i denne vurdering stilles spørgsmål til detaljer i teksten for at prøve dine sproglige 
færdigheder. I vurderingen indgår din evne til at formulere dig nogenlunde ubesværet med en 
rimelig iagttagelse af sprogets grammatiske regler. 
 
Forberedelsestid: 20 min. 
 


