Vedlegg 5: Informasjon til kandidater på prøvedagen
(Leses av prøveleder i prøvelokalet)
Velkommen alle sammen!
Nå skal dere få litt informasjon om prøven. Det er viktig at du følger godt med og rekker
opp en hånd hvis du ikke forstår.
Du kan IKKE bruke noen hjelpemidler på prøven. Dette er ikke lov og regnes som fusk:
• Å bruke falsk legitimasjon
•
•

Å bruke internett
Å ha mobiltelefon, smartklokke eller smartbriller på deg

•
•
•
•

Å
Å
Å
Å

bruke notater, minnepenn, eller dokumenter som er lagret på pc-en
lime inn tekst i svarefeltet under skriveprøven
kopiere svaret på oppgavene fra andre
snakke til andre enn vakter eller prøveledere

Hvis du blir tatt i fusk under prøven, må du gå ut av rommet. Du vil ikke få prøvebevis
på noen av delprøvene i norsk, og du må betale prøveavgift hvis du skal ta prøven igjen.
Du kan måtte vente i inntil ett år før du kan ta ny prøve.
Du kan låne papir og blyant. Dette må du levere tilbake før du går hjem. Vi kan passe
på mobiltelefonen eller smartklokken din hvis du vil.
Hvis du må gå ut under prøven, for eksempel for å gå på toalettet, må du rekke opp en
hånd og gå sammen med en vakt. Det er ikke lov å gå ut av rommet før det har gått 15
minutter.
(Tekstene under leses rett før hver delprøve.)

Delprøve i lytteforståelse A1–B2
Delprøven i lytteforståelse varer mellom 25 og 50 minutter. Lytteprøven går automatisk
fremover, og du kan ikke stoppe eller gå tilbake.
Lytteprøven har tre deler - to korte deler og en lang. De korte delene er på A2 eller B1nivå. Den lange delen har oppgaver som passer til ditt nivå.
Du får 1 poeng for hvert riktig svar. Du får 0 poeng for feil svar eller hvis du ikke svarer.
Alle oppgavene teller med i resultatet.

Delprøve i leseforståelse A1–B2
Du kan bruke 75 minutter på hele leseprøven. Leseprøven har tre deler - to korte deler
og én lang. Du har 15 minutter til hver av de korte delene, men du kan gå videre før –
så får du mer tid til den lange delen.
Du kan gå frem og tilbake mellom oppgavene i hver del. Du kan ikke gå tilbake til en
tidligere del.
De korte delene er på A2- eller B1-nivå. Noen oppgaver kan være for vanskelige for
deg. Det er viktig å ikke bruke lang tid på vanskelige oppgaver. Da får du kanskje
ikke tid til de lette oppgavene. Det er bedre å gå tilbake til vanskelige oppgaver hvis
du får tid. Du får 1 poeng for hvert riktig svar. Du får 0 poeng for feil svar eller hvis

du ikke svarer. Alle oppgavene teller med i resultatet.

Delprøve i skriftlig framstilling A1–B2
Det er viktig at du svarer på alle oppgavene i prøven. Hvis du ikke forstår
oppgaveteksten, må du spørre en vakt.
Teksten du skriver skal være ditt eget arbeid.
Det du skriver, blir lagret underveis. Hvis du kopierer tekst fra andre kilder, blir det
registrert.
Hvis du sletter tekst ved et uhell, kan du spørre en vakt om hjelp. (Skriv gjerne Angre:
Ctrl+Z på tavla. Man kan også høyreklikke i teksten med musa og velge «angre» på
menyen.)». Får du andre problemer underveis, kan du også rekke opp en hånd og få
hjelp av en vakt.
Til kandidater på nivå A1–A2 og A2–B1: Du har 90 minutter til delprøven i skriftlig
framstilling. Du må svare på alle oppgavene for å få et resultat. Du kan gå frem og
tilbake mellom oppgavene. Les informasjonen på første side av prøven før du starter.
Til kandidater på nivå B1–B2: Du har to timer til delprøven i skriftlig framstilling. Du
må svare på begge oppgavene for å få et resultat. På oppgave 2 får du velge mellom
to tema. Les informasjonen på første side av prøven før du starter.

Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling C1
Denne delprøven har to oppgaver og gjennomføres på pc. Oppgavene får du på
skjermen, og du skriver inn besvarelsen på pc-en.
Du må svare på begge oppgaver. Hvis du ikke svarer på begge oppgaver, blir resultatet
«Ikke bestått».
Nærmere instrukser om innholdet i prøven får du når prøven begynner.
Prøven varer i 2,5 timer.

Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon C1
Denne delprøven har tre oppgaver og er delvis digital. Den har en forberedelsesdel og en
eksaminasjonsdel.
Det blir gjort opptak av eksaminasjonen som blir vurdert senere.
Nærmere instrukser om innholdet i prøven får du når prøven begynner.
Prøven varer mellom 45 og 55 minutter.

Om samfunnskunnskapsprøven
Prøven gjøres på datamaskin og på et språk du forstår. For noen språk kan du ta prøven
ved hjelp av lydspor.
Samfunnskunnskapsprøven er en flervalgsprøve med tre svaralternativer til hvert
spørsmål. Kun ett svaralternativ er riktig. Prøven består normalt av 38 oppgaver. For å
bestå må du svare riktig på minst 29 oppgaver. Du har 60 minutter på prøven.

Om Statsborgerprøven
Prøven gjøres på datamaskin på norsk, og du kan velge mellom bokmål og nynorsk. Du
kan også ta prøven ved hjelp av lydspor på bokmål eller nynorsk.
Statsborgerprøven er en flervalgsprøve med tre svaralternativer til hvert spørsmål. Kun
ett svaralternativ er riktig. Prøven består vanligvis av 32 oppgaver. For å bestå, må du
svare riktig på minimum 24 oppgaver. Noen ganger testes det ut fire nye oppgaver,
men disse gir ikke poeng. Du har 60 minutter på prøven.

