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LÍFFRÆÐI/NÁTTÚRUFRÆÐI – FJÖLVALSSPURNINGAR 
 

 
� Hvaða frumefni eru algengust í lífverum? 

1. Vetni, súrefni og kolvetni. 
2. Súrefni, kolefni og brennisteinn. 
3. Súrefni, koldíoxíð og nitur. 
4. Vetni, súrefni og kolefni. 
5. Kalsíum, vatn og súrefni. 

 
� Ríplu RNA (rRNA) er myndað í: 

1. ríplum (netkorn, ríbosome). 
2. Golgikerfi. 
3. leysikornum (lysosome). 
4. frymisneti (endoplasmic reticulum). 
5. kjarnakornum. 

 
� Sveppir er 

1. einungis einfrumungar. 
2. einungis fjölfrumungar. 
3. bæði einfrumungar og fjölfrumungar. 
4. dreifkjörnungar. 
5. bæði einkjörnungar og dreifkjörnungar. 

 
� Talið er að HABL (bráðalungnabólga - SARS), sem mikið hefur verið til 

umfjöllunar undanfarna mánuði, orsakist af: 

1. einhvers konar útbrotaveiru, skyldri ebolaveirum. 
2. einhvers konar dýraveiru, skyldri hænsnaflensuveirunni, sem upp 

kom  í Hong Kong árið 2000. 
3. einhvers konar kóróna veiru, skyldri kvefveirum. 
4. einhvers konar herpes veiru, skyldri frunsuveirum. 
5. einhvers konar krampavaldandi veiru skyldri lömunarveikiveirum. 

 
� Gallið  

1. er súrt úrgangsefni sem myndast í gallblöðru. 
2. er basískur meltingarvökvi sem streymir út í skeifugörn. 
3. er gulgrænn vökvi sem fer út úr líkamanum með þvagi. 
4. veldur niðurbroti sykra (kolvetna). 
5. er hætt að myndast í nútímamönnum. 

 
► 
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� Þegar taugafruma er í hvíld, þ.e. ekki að senda boð: 

1. þá mælist enginn spennumunur yfir frumuhimnuna. 
2. þá er innra borð frumuhimnunnar neikvætt hlaðið miðað við 

millifrumuvökvann fyrir utan. 
3. þá er innra borð frumuhimnunnar jákvætt hlaðið miðað við 

millifrumuvökvann fyrir utan. 
4. þá er frumuhimnan mun gegndræpari á natríum jónir en kalíum jónir. 
5. þá mælist spennumunur yfir frumuhimnuna í hámarki . 

 
� Hvaða frumur sjá um frumumiðlað ónæmi? 

1. Plasmafrumur 
2. T-eitilfrumur 
3. B-eitilfrumur 
4. Einkirningar (monocytar) 
5. Kornfrumur (granulocytar) 

 
� Við kynfrumumyndun mannsins á sér stað: 

1. mítósuskipting og kynfrumurnar hafa 23 litninga. 
2. meiósuskipting og kynfrumurnar hafa 23 litningapör. 
3. mítósuskipting og kynfrumurnar hafa 23 litningapör. 
4. meiósuskipting og kynfrumurnar hafa 23 litninga. 
5. ekkert af ofangreindu. 

 
� Hjón eru bæði í AB blóðflokki. Líkur fyrir því að þau eignist barn í A blóðflokki 

eru 

1. 0% 
2. 25% 
3. 50% 
4. 75% 
5. 100% 

 
� Fosfólípíð eru mikilvægur flokkur lípíða (fituefna) í frumum einkum vegna þess 

að þau 

1. eru byggingarefni allra hormóna.  
2. eru hluti frumuhimnunnar.  
3. eru hluti adenósínfosfata.  
4. eru hluta kirnis DNA kjarnsýru (DKS).  
5. tengjast saman með peptíðtengjum í peptíð og prótein.  

 
� Til fræplantna teljast:  

1. berfrævingar og byrkningar. 
2. dulfrævingar og byrkningar.  
3. berfrævingar og dulfrævingar.  
4. berfrævingar og mosar.  
5. byrkningar og mosar.  
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� Frumbjarga lífverur eru þær lífverur sem:  

1. nýmynda öll næringarefni úr sykrum. 
2. nýmynda öll næringarefni úr fitu.  
3. nýmynda öll næringarefni úr próteinum.  
4. nýmynda öll næringarefni með því að neyta fyrst lífrænna fæðuefna.  
5. nýmynda lífræna fæðu með hjálp sólarljóssins.  

 
� Hver eftirtalinna vítamína eru fituleysanleg:  

1. A-, B-, D-, K-vítamín.  
2. C-, D-, E-, K- vítamín.  
3. A-, D-, E-, K- vítamín.  
4. A-, C-, D-, K- vítamín.  
5. B-, C-, D-, K- vítamín.  

 
� Ef maður er spenntur fyrir próf stafar það líklega af verkun:  

1. adrenalíns.  
2. aldosteróns.  
3. andrógena.  
4. insúlíns.  
5. þýroxíns.  

 
� Hver af eftirtöldum fullyrðingum er röng?  

1. mýelínslíður einangrar taugaþræði og margfaldar boðhraða. 
2. því gildari sem taugaþráður er, þeim mun hægar ber hann boð.  
3. fjöldi taugamóta á boðleið tefur boðflutning.  
4. boðspennur berast eftir frumuhimnu taugafrumu.  
5. á mótum tveggja tauga losa boðspennur taugaboðefni.  

 
� Hver af eftirfarandi þáttum er ekki nauðsynlegur við storknun blóðs? 

1. hemóglóbín 
2. K-vítamín 
3. próþrombín 
4. fíbrín 
5. kalsíum (Ca+2) 

 
� Í mítósuskiptingu rofna systur-litningsþræðir í  

1. interfasa 
2. prófasa 
3. metafasa 
4. anafasa 
5. telófasa 
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� Afhverju er mikil jarðskjálftahætta á Suðurlandi? 

1. Þar er þverbrotabelti og sniðgeng flekamörk 
2. Þar eru stórar megineldstöðvar allt um kring, t.d. Hekla, Eyjafjallajökull og 

Hengill. 
3. Flekaskilin ganga þar í gegn. 
4. Ameríku- og Evrasíuflekarnir eru þar í árekstri. 
5. Hreppaplatan er að ganga undir Evrasíuflekann. 

 
� Um sáðfrumur manna gildir að 

1. þær þroskast í sáðblöðrunum 
2. þær myndast við meiosuskiptingu 
3. þær eru geymdar í eistunum í marga mánuði 
4. þær komast allar upp í legið 
5. þær eru um 70% af rúmmáli sæðis 

 
� Sterkt vatnshelt prótein á yfirborði húðar nefnist 

1. melanín 
2. melatónín 
3. mýóglóbín 
4. keratín 
5. kreatín 

 
� Hreyfieining vöðva (motor unit) er 

1. aktín og mýosín prótein sem tilheyra einni samdráttareiningu 
2. gagnvirkur vöðvi ásamt þeim vöðva sem er fyrsti hreyfari 
3. ein hreyfitaugafruma ásamt þeim vöðvafrumum sem hún tengist 
4. allir vöðvar sem hafa áhrif á tiltekin beinamót 
5. orka til vöðvasamdráttar sem fengin er úr ATP og kreatínfosfati 

 
� Jónas fór í öndunarmælingu og eftirfarandi gildi fengust: 

1) andrýmd: 4.7 lítrar 
2) varaloft: 1.2 lítrar 
3) viðbótarloft: 3.0 lítrar   

Hvert er öndunarloft Jónasar? 

1. 8.9 lítrar 
2. 6.5 lítrar 
3. 2.9 lítrar 
4. 0.5 lítrar 
5. Ekki er hægt að reikna öndunarloft út frá þessum upplýsingum. 
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� Hvað kallast tengin sem tengja saman amínósýrurnar í próteinum? 

1. próteintengi 
2. peptíðtengi 
3. valíntengi 
4. amínósýrutengi 
5. samtengi 

 
� Kona í A blóðflokki eignast barn sem er einnig í A blóðflokki. Í hvaða blóðflokki 

getur faðir barnsins verið? 

1. A blóðflokki 
2. B blóðflokki 
3. O blóðflokki 
4. AB blóðflokki 
5. Öllum ofantöldum 

 
� Amylasi er ensím sem hvatar sundrun 

1. fitu í fitusýrur. 
2. fjölpeptíða í glýseról. 
3. mjölva í maltósa. 
4. beðmis í laktósa. 
5. próteina í amínósýrur. 

 
� Eineggja tvíburar verða til við það að 

1. tvær sáðfrumur frjóvga eitt egg 
2. fósturvísirinn skiptist í tvennt 
3. tvö frjóvguð egg renna saman 
4. eggið losnar ævinlega úr hægri eggjastokk 
5. tvær meiósuskiptingar verða í okfrumunni 

 
� Hart efni beina er einkum úr 

1. kítíni 
2. kollageni 
3. keratíni 
4. kalsíumfosfötum 
5. kalsíumklóríði 

 
� Hlutverk ríbósóma (netkorna) er að 

1. vinna orku úr fæðuefnum. 
2. taka þátt í próteinmyndun. 
3. sjá um flutning efna um frumuna. 
4. geyma erfðavitneskju. 
5. sjá um meltingu efna í frumunni. 
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� Fléttur eru sambýli 

1. sveppa og trjáróta 
2. sveppa og mosa 
3. byrkninga og mosa 
4. mosa og þörunga 
5. þörunga og sveppa 

 
� Hvað af eftirfarandi á ekki við um bein? 

1. Sum bein eru blóðmyndandi. 
2. Bein framleiða kalkhormón. 
3. Beinmyndun hefst í miðjum legg. 
4. Á milli beinfrumna í beini er mikið tengiefni úr seigum trefjum og hörðum 

kristöllum. 
5. Um bein kvíslast æðar og taugar 

 
� Formúlan fyrir flutning koltvíoxíðs í blóði er 

1. H2O + CO2 ↔ H+ + HCO3
- 

2. H2O + HCO3- ↔ H3CO4
- 

3. CO2 + C6H12O6  ↔  6 CO2 + 6 H2O 

4. 6 H2O + C6H12O6  ↔ 6 CO2 + 6 H2O 

5. C6H12O6 + 6O2 ↔ 6 H2O + 6 CO2 
 
� Ef landakort er í mælikvarðanum 1:5.000.000 táknar 1 cm á því 

1. 5 m 
2. 50 m 
3. 500 m 
4. 5 km 
5. 50 km 

 
� Þvagefnismyndun í mönnum eykst við neyslu á  

1. fitu 
2. bjór 
3. mjölva 
4. próteinum 
5. vatni 

 
� Ef bakteríur berast inn í líkamann  

1. dreifast þær alltaf með blóðrás um líkamann. 
2. fjölga þær sér fyrst í vessaæðum (sogæðum, lymph vessels). 
3. er þeim eytt af átfrumum (phagocytes). 
4. er þeim alltaf eytt í beinmerg. 
5. er þeim alltaf eytt í lungum. 
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� Þegar rauð blóðkorn eru sett í vökva sem er með hærri styrk salta en blóðvökvi  

1. skreppa blóðkornin saman vegna osmósu. 
2. tútna blóðkornin út vegna osmósu. 
3. losa blóðkornin út sölt til jöfnunar á efnastyrk. 
4. taka blóðkornin upp sölt á virkan hátt til að jafna efnastyrk. 
5. verður engin breyting á styrk efna innan blóðkorna. 
 

� Merktu við þá fullyrðingu um flutning koltvísýrings, CO2 (koltvíoxíðs, 
koldíoxíðs) í blóði sem er röng. 

1. að CO2 flyst bundið blóðrauða (hemóglóbíni) rauðra blóðkorna. 
2. CO2 flyst uppleyst í blóðvökva (plasma) 
3. CO2 tengist vatni í blóðvökva og myndar HCO3

- (vetniskarbónat jón). 
4. CO2 flyst með blóði bundið blóðrauða í blóðvökva. 
5. Flutningur CO2 í blóði er þáttur í því viðhalda sýrustigi (pH gildi) blóðs. 
 

� Heilataugar mannsins eru alls 

1. 18 
2. 20 
3. 22 
4. 24 
5. 26 
 

� Mótefnavakar (antigen) eru 

1. hvít blóðkorn sem agnaréta (phagocytose) aðskotahluti. 
2. frumur sem mynda mótefni (antibody). 
3. mótefnavekjandi líffæri. 
4. stórsameindir sem vekja ónæmisviðbrögð. 
5. erfðaefni utanaðkomandi frumna. 
 

� Á lághitasvæðum hérlendis má gera ráð fyrir 

1. leir- og brennisteinshverum. 
2. meira en 200oC hitastigi á 1 km dýpi. 
3. goshverum. 
4. nálægri megineldstöð, þar sem grunnvatn leitar upp að yfirborði. 
5. útstreymi koltvísýrings (CO2) en lítilli ummyndun bergs. 
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� Aukning á koltvísýringi (CO2) í andrúmsloftinu á 20. og 21. öld hefur einkum 
orðið vegna aukningar á 

1. frumframleiðslu. 
2. metanframleiðslu ófrumbjarga lífvera. 
3. gleypni (absorption) lofthjúpsins á innrauðum bylgjum. 
4. brennslu á jarðeldsneyti og timbri. 
5. fólksfjölda um allan heim. 

 

� Líkamshita hjá hryggdýrum með misheitt blóð er gjarnan stýrt með 

1. breyttri líkamsstöðu með tilliti til umhverfis. 
2. breyttri blóðrás í húð og aukinni útgufun. 
3. áhrifum brúnnar fitu og virkni hormóna. 
4. breyttum klæðnaði og híbýlum. 
5. breyttri virkni vöðva til að auka varmaframleiðslu. 
 

� Fyrst þegar gengið er úr mjög björtu yfir í dimmara umhverfi, gerist eftirfarandi: 

1. litarefnið opsín eyðist í keilum. 
2. yfirskautun (hyperpolarisation) verður í stöfum. 
3. skynfrumur losa minna taugaboðefni. 
4. stafir og keilur hætta að vinna saman. 
5. litarefnið ródopsín (sjónpurpuri) er enn klofið í retínal og opsín og stafir eru 

óvirkir. 
 
� Aflöng rauð blóðkorn (elliptocytosis) er ríkjandi einkenni (E) en sjaldgæft.  Flestir 

menn eru með kringlótt rauð blóðkorn (arfhreinir, E+/E+), en til eru þeir sem hafa 
aflöng rauð blóðkorn (arfblendnir, E+/E).  Ekki er vitað um arfhreina E/E 
einstaklinga enda deyja þeir á fósturskeiði.  Hjón, sem bæði eru arfblendin um 
aflöng rauð blóðkorn (E+/E), eiga sex börn.  Hver er líkleg arfgerð barna þeirra, 
hlutfallslega séð, og hve oft er líklegt að konan hafi misst fóstur? 

1. Eitt barn E+/E+, fimm börn E+/E, tvö fósturlát. 
2. Tvö börn E+/E+, fjögur börn E+/E, þrjú fósturlát. 
3. Þrjú börn E+/E+, þrjú börn E+/E, þrjú fósturlát. 
4. Tvö börn E+/E+, fjögur börn E+/E, tvö fósturlát. 
5. Eitt barn E+/E+, fimm börn E+/E, þrjú fósturlát. 
 

� Hvað á ekki við um umritun (transcription) og þýðingu (translation). 

1. Tákni (codon) eru þrjú kirni (nucleotides) í röð. 
2. Tákni er staðsettur á tRNA. 
3. mRNA myndast inni í kjarna frumu. 
4. Ríbósóm (netkorn, ríplur) tengja saman amínósýrur. 
5. mRNA leysist sundur þegar nægilegt magn af próteinum hefur myndast. 
 



9 

� Aldósterón 

1. myndast í nýrum en hefur áhrif á nýrnahettubörk. 
2. eykur enduruppsog Na+ og losun K+ með þvagi.  
3. eykur enduruppsog K+ og losun Na+ með þvagi. 
4. myndast í afturhluta heiladinguls (pituitary gland, hypophysis). 
5. örvar losun vatns með þvagi. 
 

� ABO-blóðflokkun byggist á 

1. hvítum blóðkornum með mótefni í kjarna. 
2. mótefnavökum á yfirborði rauðra blóðkorna. 
3. mótefnum sem myndast í eitlum. 
4. stórkjarna ónæmisfrumum. 
5. mótefnavökum í blóðvökva. 
 

� Hvert eftirtalinna atriða er að finna í öllum veirum? 

1. Fituhjúpur, kjarnsýra og próteinhylki 
2. Bifhár og festiþræðir 
3. Prótein, DNA og RNA 
4. Prótein og kjarnsýra 
5. Prótein, kjarnsýra, sykrur og lípíð 

 
� Myndin hér til hliðar sýnir frumur úr   

1. sléttum vöðva 
2. beinagrindarvöðva 
3. fituvef 
4. hjartavöðva 
5. brjóski 

 

 

 

 

 

� Eitt meginhlutverk sveigpíplu (loop of Henle) er 

1. enduruppsog (reabsorption) vatns og salts 
2. myndun frumþvags 
3. enduruppsog allra leystra efna úr frumþvagi 
4. seyti (secretion) vatns og salts 
5. enduruppsog glúkósa 
 

� Hverjir eftirtalinna basa parast í DNA 

1. A:U 
2. C:T 
3. A:C 
4. C:G 
5. A:G 
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� Vöðvaspólur eru 

1. ummyndaðar vöðvafrumur sem greina lengd vöðvans og boð frá þeim berast 
til miðtaugakerfis.  

2. hreyfitaugafrumur í rákóttum vöðvum sem greina lengd vöðvans við 
hreyfingu og bera boð um hana til miðtaugakerfis. 

3. skynfæri í rákóttum vöðvum úr skyntaugafrumum sem greina lengd vöðvans 
og bera boð um hana til miðtaugakerfis. 

4. ummyndaðar bandvefsfrumur í rákóttum vöðvum sem greina lengd vöðvans 
og boð frá þeim berast til miðtaugakerfis. 

5. skynfæri í sinum sem tengjast rákóttum vöðvum og greina lengd hans og 
bera boð um hana til miðtaugakerfis. 
 

� Hér að neðan eru gefin íslensk og latnesk nöfn algengra íslenskra blómplantna. 

A.  Brennisóley Ranunculus acris 
B. Holtasóley Dryas octopetala 
C.  Skriðsóley Ranunculus repens 
D. Engjarós Potentilla palustris 
E Eyrarrós Epilopium latifolium 

 

Hvaða plöntur eru skyldastar? 
1. A og B 
2. A og C 
3. D og E 
4. B og E 
5. A og D 
 

� Oföndun (hyperventilation) getur valdið 

1. hækkun súrefnisstyrks (O2) í blóði. 
2. lækkun koltvísýringsstyrks (CO2) í blóði. 
3. hækkun sýrustigs (pH) í blóði. 
4. lækkun sýrustigs (pH) í blóði. 
5. Liðir 1, 2 og 3 eru allir réttir. 
 

� Brjósthimna (fleiðra, pleura) klæðir 

1. lungu. 
2. lungu og brjósthol. 
3. lungu og kviðarhol. 
4. þind og kviðarhol. 
5. brjósthol og kviðarhol. 

 
� Í líknarbelg (amnion) er vökvi sem inniheldur  

1. frumur frá föður. 
2. frumur frá móður. 
3. fósturfrumur. 
4. engar frumur. 
5. aðeins ónæmisfrumur. 
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� Hvað af eftirtöldu á við um hjarta mannsins? 

1. Hjartað er um 600 g og er staðsett neðan við þindina. 
2. Frá hægra hvolfi liggur ósæðin (aorta). 
3. Í vinstra hvolf opnast efri og neðri holæð (vena cava). 
4. Hjartað er umlukið gollurshúsi (pericardium). 
5. Fyrsta grein úr neðri holæð er hjartaslagæðin. 

 

� Ef við skoðum ofan í kok manns sjáum við að þar mætast 

1. nefhol, barki, hljóðhimna, miðsnes og munnhol. 
2. vélinda, kokhlust, munnhol, vinstur og nefhol. 
3. kokhlust, munnhol, nefhol, vélinda og barki. 
4. barki, kinnhola, munnhol, vélinda og nefhol. 
5. munnhol, kokhlust, táragöng, nefhol og barki. 

 
� Tilraun var gerð til að kanna áhrif hitastigs á virkni pepsíns, sem er ensím sem 

sundrar próteinum í magasafa. Blandað var 20 ml af magasafa og 10 g af próteini. 
Glösin voru síðan geymd við mismunandi hitastig. Eftir sólarhring var mælt hve 
mikið af próteinum hefði melst. Niðurstöðurnar eru birtar í töflunni hér að neðan. 

  

  

 

 

 

  

 

 

Í tilrauninni er öllum þáttum nema einum haldið stöðugum. Hver er sá þáttur? 

1. rúmmál sýnisins 
2. tími meltingarinnar 
3. magn magasafans 
4. magn melts próteins 
5. magn pepsíns 

 

� Tilraunin úr spurningu hér að framan var endurtekin og sjötta glasinu bætt við. 
Það innihélt sams konar blöndu og hin (20 ml magasafa og 10 g af próteini) og var 
geymt í sólarhring við 30°C. Magnið af meltu próteini í því glasi var líklegast  

1. minna en 1,0 g 
2. milli 1,0 og 4,0 g 
3. milli  4,0 og 9,0 g 
4. meira en 9,0 g 
5. ekkert (0 g) 

 

Glas 
(númer) 

Hitastig 
(oC) 

Melt prótein 
(g) 

1 5 0,5 
2 10 1,0 
3 20 4,0 
4 37 9,5 
5 85 0,0 
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� Hvað af eftirtöldu á við um árhringi trjáa? 

1. Það myndast fjórir árhringir á hverju ári. 
2. Árhringir myndast út frá vaxtarlagi í stöngli. 
3. Varafrumur stýra þykkt árhringjanna. 
4. Mergur er yst í stönglinum og myndar árhringi. 
5. Ekkert af ofantöldu er rétt. 
 

� Þessir eru innsníklar (endoparasites): 

1. nautabandormur, blóðmaur og njálgur 
2. sullaveikibandormur, malaríusýkill og njálgur 
3. fuglafló, malaríusýkill og nautabandormur 
4. kattaspóluormur, flatlús og hringormur 
5. fuglaflensa, lundalús og lungnaormur 
 

� Hvað af eftirtöldu er rétt um tíðablæðingar kvenna? 

1. Þær hefjast skömmu eftir 14. dag tíðahringsins. 
2. Þær stöðvast á 12. viku meðgöngu. 
3. Blóðmagnið er u.þ.b. 50-100 ml í hvert skipti. 
4. Þá er estrógenframleiðslan í hámarki. 
5. Þær hefjast að jafnaði aftur 2-4 vikum eftir barnsburð. 
 

� Mænukylfa 

1. er aðsetur stjórnstöðvar hjartsláttar og öndunar. 
2. stjórnar heiladingli (pituitary gland, hypophysis). 
3. er hluti reifahimnu (pia mater). 
4. tengir sjónbörk við heyrnarbörk í heila. 
5. sér um samhæfingu vinstri og hægri handar. 

 
� Í nýrnahylki (Bowman’s capsule) 

1. safnast frumþvag. 
2. fer fram enduruppsog (reabsorption). 
3. fer fram seyti (secretion) H+ jóna. 
4. er samsafn nýrunga (nephrons). 
5. fer fram fínstilling þvags. 
 

� Myndin hér til hliðar sýnir 

1. vöðvafrumu 
2. vöðvaprótein 
3. beinmyndandi frumu 
4. vöðvafrymisnet 
5. beinátsfrumu  
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� Blóðþrýstingur er hæstur í  

1. bláæðum 
2. bláæðlingum 
3. háræðum 
4. slagæðlingum 
5. slagæðum 
 

� Brisið framleiðir 

1. glýkógen 
2. insúlín 
3. mjölva (sterkju, starch) 
4. gall 
5. þýroxín (thyroxin) 
 

� Hver eftirtalinna fullyrðinga á ekki við um prótein? 

1. Sterar eru prótein. 
2. Ensím eru prótein. 
3. Sum prótein eru hormón. 
4. Prótein geta verið burðarefni. 
5. Prótein gegna hlutverki við flutning efna yfir frumuhimnur. 

 
� Hvatberar (mitochondria) 

1. vinna orku úr fæðuefnum. 
2. taka þátt í próteinmyndun. 
3. sjá um flutning efna um frumuna. 
4. geyma litninga frumunnar. 
5. sjá um meltingu efna í frumunni. 
 

� Hvað nefnist aðalorkuefni líkamans? 

1. CCP 
2. ATP 
3. AGP 
4. POP 
5. TAP 
 

� Eitt og sér getur fyrirbærið ekki fjölgað sér, en komist það inn í lifandi frumu 
fjölgar það sér með því að virkja framleiðslukerfi hýsilfrumunnar. Hverju er hér 
lýst? 

1. augnglennu (Euglena) 
2. bakteríu 
3. gersveppi 
4. veiru 
5. ömbu (Amoeba) 
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� Ef maður er spenntur fyrir próf stafar það líklega af verkun 

1. adrenalíns 
2. aldósteróns 
3. andrógena 
4. insúlíns 
5. þýroxíns (thyroxin) 

 
� Sáðfrumur mannsins 

1. myndast í eistnalyppum (epididymis). 
2. synda eftir sáðpíplum (seminiferous tubules). 
3. nærast á efnum úr sáðvökva. 
4. eru sprækastar í súru umhverfi. 
5. lifa aðeins í u.þ.b. fjórar klukkustundir í líkama konunnar. 

 
 
LÍFFRÆÐI/NÁTTÚRUFRÆÐI – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 
 
� Merkið  S/Ó við eftirfarandi fullyrðingu um bakteríur (gerla): 

1. Þær hafa ekki frumukjarna né önnur himnubundin líffæri. 
2. Þær hafa annaðhvort DNA eða RNA, aldrei bæði. 
3. Þær hafa ekki frumuhimnu heldur frumuvegg. 
4. Þær þarfnast lang oftast lífrænna efna til vaxtar. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um njálginn:  

1. Hann hefur manninn fyrir aukahýsil en hundinn fyrir aðalhýsil 
2. Hann hefur aðeins einn hýsil, manninn 
3. Hann smitast með saur 
4. Hann getur valdið kláða 

 
� Merkið  S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um það hvað gerist í ljóstillífun? 

1. Súrefni og koldíoxíð verða til. 
2. Það er búinn til forði. 
3. ATP verður til úr glúkósa. 
4. Glúkósi er framleiddur. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. 

1. Kalsíum (Ca2+) er nauðsynlegt fyrir vöðvasamdrátt. 
2. E-vítamín er nauðsynlegt fyrir upptöku kalks í þörmum. 
3. Járn (Fe2+) er nauðsynlegt til myndunar blóðrauða. 
4. Joð (I-) er nauðsynlegt til myndunar skjaldkirtilshormóns. 
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� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um kok, barka og lungu: 

1. Barkinn er gerður úr brjóskhringjum, sem eru opnir að framan 
2. Raddbönd eru staðsett ofan á barkaspeldinu 
3. Loft berst gegn um barka, síðan lungnapípur, þá lungnapíplur og að 

lokum inn í lungnablöðrur 
4. Lungnablöðrur tæmast ekki við venjulega útöndun. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar: 

1. Þar sem tvö bein koma saman þar er liður (sbr. Guðni Ágústsson) 
2. Blóðkorn myndast í mergholi langra beina 
3. Á fósturskeiði myndast höfuðbeinin út frá þunnu brjóski 
4. Í mannslíkamanum eru 206 bein 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um frjóvgun: 

1. Bjórdrykkja kemur í veg fyrir frjóvgun. 
2. Lykkjan kemur í veg fyrir frjóvgun. 
3. Smokkurinn kemur í veg fyrir frjóvgun. 
4. Ófrjósemisaðgerð kemur í veg fyrir frjóvgun. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar sem lýsa því hvernig tengslum baktería 

er háttað við aðrar lífverur: 

1. Þær valda öðrum lífverum ávallt skaða.  
2. Sumar eiga í samhjálpartengslum við jórturdýr.  
3. Sumar lifa gistilífi á húð manna.  
4. Þær eru mikilvægar í rotnunarferlinu.  

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar:  

1. Síun í nýrum er undir stjórn ósjálfráða taugakerfisins.  
2. Blóðþrýstingur hefur áhrif á þvagmagn. 
3. Hormónið ADH eykur þvagmagn.  
4. Ef pH gildi blóðs hækkar seyta nýrnapíplur vetnisjónum.  

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar: 

1. Aktín og myosín eru prótein í vöðvum sem hjálpa til við samdrátt þeirra. 
2. Kalíumjónir (K+) gegna lykilhlutverki í vöðvasamdrætti. 
3. Sléttir vöðvar eru örvaðir af viljastýrðum hreyfitaugum. 
4. Hjartavöðvafrumur eru með rákóttavöðvaþræði, marga kjarna og greinóttar. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar: Um öll liðdýr má segja að 

1. þau hafa hamskipti 
2. þau eru fleyg 
3. þau æxlast kynlaust 
4. þau koma öll úr púpu 
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� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. Meginhlutverk gulbúsins er að 

1. viðhalda legslímunni 
2. næra eggið 
3. framleiða prógesterón 
4. koma fæðingu af stað 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. 

1. Fósturlög kímblöðrunnar eru þrjú. 
2. Bein og vöðvar þroskast úr miðlagi . 
3. Miðtaugakerfi þroskast úr miðlagi en úttaugakerfi úr útlagi. 
4. Allur þekjuvefur þroskast úr útlagi 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. 

1. Gosberg með stærri kristöllum innan um minni kallast dílótt. 
2. Berg er basískt ef það inniheldur meira en 52% SiO2 
3. Meginlandsfleki er eðlisléttari en úthafsfleki 
4. Pólstjarnan er reikistjarna 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. 

1. Öndunarvöðvar stjórnast af viljastýrða taugakerfinu 
2. Stjórnstöðvar öndunar eru í lungum og mænukylfu 
3. Við innöndun hvelfist þindin upp 
4. Í útöndunarlofti er ekkert súrefni 

 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um áhrif aukningar á 

koltvísýringi, CO2 í andrúmslofti? 

1. Ósonlagið eyðist 
2. Ljóstillífun eykst 
3. Gróðurhúsaáhrifin aukast 
4. Hafstraumar og veðurfar breytast 

 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um lífshætti baktería. 

1. Sumar ljós- eða efnatillífa 
2. Þær geta allar lifað án súrefnis 
3. Þær geta verið í samhjálpartengslum við plöntur 
4. Sumar tegundir geta myndað dvalargró 

 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um vöðva. 

1. Sléttir vöðvar hafa hraðan og kröftugan samdrátt 
2. Vöðvafruma í rákóttum vöðva hefur marga kjarna 
3. Í sléttum vöðva sjást rákir sem samsvara vöðvapróteinum 
4. Rákóttir vöðvar hafa ekki vöðvafrymisnet 
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� Merktu satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar.  

1. Eldstöðvakerfi er kerfi rekbelta sem rekur yfir möttulstróka. 
2. Eldstöðvakerfi myndast í dyngjum og móbergsstöpum. 
3. Eldstöðvakerfi myndast þegar kvikuhólf tæmist í stóru gosi. 
4. Eldstöðvakerfi er sprungurein með gossprungum og oftast megineldstöð. 

 
� Merktu satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um bakteríur. 

1. Loftfirrtar (anaerobic) bakteríur geta nýtt sér súrefni þegar það er til staðar. 
2. Bakteríur sem lifa á eða í líkömum lifandi vera kallast rotbakteríur. 
3. Fornbakteríur og bakteríur flokkast innan ríkis dreifkjörnunga. 
4. Efnatillífunarbakteríur ummynda ýmis efni og losa þannig orku til 

nýmyndunar á lífrænum efnum. 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um lifur og bris. 

1. Gall frá lifur klýfur fituefni upp í fitusýrur og glýseról. 
2. Brisið er meltingarkirtill sem losar afurðir sínar í skeifugörn. 
3. Lifrin tekur þátt í að tempra blóðsykur, hún skammtar glúkósa í blóð og 

geymir umframbirgðir hans sem glýkógen. 
4. Lifrin myndar öll blóðprótein. 

 
� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um öndunarefnaskipti. 

1. Við öndunarefnaskipti er vetni losað frá fæðusameindum og síðan tengt 
súrefni því sem berst inn í líkamann með loftskiptum öndunar svo vatn 
myndast.   

2. Áður en vetni er flutt af fæðuefnum yfir á súrefni til myndunar vatns, er orka 
rafeinda þess virkjuð til að breyta ADP og ólífrænu fosfati í ATP.   

3. Lífræn efni sem nefnast kóensím starfa með ensímum við að virkja orku 
rafeinda vetnisins í ATP.  

4. Burðarefnin sem flytja vetni og orkuríkar rafeindir þess er öll að finna í 
hvatberunum (mitochondria), þar sem þau eru tengd próteinum.  

 
� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um sundrun próteina. 

1. Prótein sundrast í amínósýrur.  
2. Áður en amínósýrum er sundrað, er amínóhópur klipptur af þeim og í lifur 

myndast þvagefni úr tveimur amínóhópum og koltvísýringi (CO2). 
3. Þvagefni er losað úr líkamanum með þvagi. 
4. Amínósýrur án amínóhóps eru losaðar út með galli.  
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um samdrátt rákótts 
beinagrindarvöðva. 

1. Hreyfitaugafrumur sem tengjast rákóttum vöðvum losa taugaboðefnið 
noradrenalín. 

2. Ein hreyfitaugafruma ásamt þeim rákóttu vöðvafrumum sem hún tengist 
nefnist hreyfieining vöðva. 

3. Þétt röð af boðspennum eftir hreyfitaugafrumu veldur stöðugum samdrætti 
vöðva. Þegar boðspennur hætta að berast slakar vöðvinn. 

4. Við eðlilegar aðstæður er vöðvafruma annaðhvort slök eða fullsamandregin. 
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� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um blóð spendýra. 

1. Albúmín og rauð blóðkorn hafa áhrif á blóðstorknun. 
2. Blóðrauði (hemoglobin) flytur súrefni (O2) og koltvísýring (CO2). 
3. Við sýkingu fjölgar hvítum blóðkornum í blóði 
4. Fitusýrur og vítamín eru meðal þeirra efna sem blóðið flytur. 

 
� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um stökkbreytingar 

(mutation). 

1. Hliðrunarstökkbreyting á sér stað þegar eitt kirnapar (nucleotide pair) eyðist 
úr tvöfalda DNA-gorminum (DNA-helix). 

2. Þögul stökkbreyting á sér stað þegar aukakirnapari er skotið inn í DNA-
gorm. 

3. Frávikastökkbreyting á sér stað þegar kirnapar í DNA-gormi er óvirkt. 
4. Þegar eitt kirnapar kemur í stað annars, getur orðið stökkbreyting sem leiðir 

til keðjuloka. 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um Hardy-Weinberg 
regluna (H-W lögmálið, H-W jafnvægið, H-W equilibrium). 

1. Reglan er notuð til grundvallar í flokkunarfræði nýuppgötvaðra lífvera. 
2. Tilviljunarkennt makaval í stofni er ein af forsendum H-W jafnvægis. 
3. H-W reglan er stærðfræðijafna sem grundvallast á tíðni arfgerða. 
4. Frávik frá H-W reglunni bendir til þróunar. 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um erfðir og litni. 

1. Hvatberar erfast nær eingöngu frá móður til barns. 
2. Y-litningurinn erfist í beinan karllegg. 
3. Hver litningur inniheldur nokkrar DNA sameindir. 
4. Eðlilegar okfrumur eru tvílitna. 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um skriðdýr. 

1. Eðlur og krókódílar teljast til sama ættbálks skriðdýra. 
2. Eðlur og slöngur teljast til sama ættbálks skriðdýra. 
3. Sæskjaldbökur eru stærstu skriðdýr sem nú eru uppi. 
4. Skriðdýrin voru fyrstu hryggdýrin sem löguðu sig algerlega að lífi á landi. 

 
� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um kjarnsýrur. 

1. Telómerar í nánast öllum frumum mannslíkamans lengjast við hver 
 frumuskipti. 

2. Tvöföldun DNA á sér stað í M-fasa frumuhringsins. 
3. Innraðir eru aldrei notaðar við þýðingu. 
4. Nokkur tRNA bindast aðeins einum tákna. 

 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um stórar lífsameindir. 

1. Glýsín er einliðan (building block) í glýkógeni. 
2. RNA inniheldur 5 ólíka niturbasa. 
3. Annað stig myndunar próteina verður aðeins gert úr tveimur 

próteineiningum. 
4. Allar kjarnsýrur eru gerðar úr sykur- og niturbasaeiningum. 
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� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um kynfrumur og 
fósturþroskun. 

1. Úr útlagi (ectoderm) fósturs myndast þarmar og ristill. 
2. Dótturfrumurnar eftir meiósu I eru tvílitna (diploid). 
3. Úr miðlagi (mesoderm) fósturs myndast bein og vöðvar. 
4. Innvöxtur holfósturs (gastrulation) byggist á skriði frumna inn í fóstrið. 

 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um sáðblöðru 
(sæðisblöðru, vesicula seminalis) mannsins. 

1. Hún tengist við eistnalyppu (epididymis) gegnum blöðruhálskirtilinn 
(hvekk, prostata). 

2. Hún er staðsett efst í pungnum (scrotum). 
3. Hún stýrir myndun og þroska sáðfrumnanna. 
4. Hún framleiðir næringarríkan vökva og prostaglandin. 

 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um magasafann. 

1. Í magasafa er saltsýra (HCl) sem veldur því að sýrustig (pH gildi) 
magasafans er mjög lágt. 

2. Magasafinn inniheldur fjölmörg ensím sem brjóta niður fjölsykrur. 
3. Pepsín er ensím í magasafa sem brýtur niður amínósýrukeðjur. 
4. Magasafinn verður eftir í maganum þegar fæðan fer úr maga í skeifugörn. 

 
� Litli bróðir líffræðikennarans fékk „rör í eyrun” um daginn.  Hverjar eftirtalinna 

fullyrðinga eru sannar (S) og hverjar ósannar (Ó) um fyrrgreindar upplýsingar. 

1. Rörin eru sett í miðeyrað þar sem hamarinn mætir kuðungnum. 
2. Tilgangur þessarar aðgerðar er að jafna þrýsting beggja vegna 

hljóðhimnunnar. 
3. Rörin taka við hlutverki kokhlustarinnar tímabundið. 
4. Eftir þessa aðgerð fer einstaklingurinn oft að heyra betur. 

 
� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar.  

1. Í innra eyra eru bogagöng sem skynja breytingu á stöðu höfuðsins. 
2. Í innra eyra eru smábeinin hamar, steðji og ístað. 
3. Í innra eyra er “Corti líffæri” sem skynjar hljóð. 
4. Í innra eyra er kuðungur og frá honum liggur heyrnartaugin. 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um mótefni (antibody, 
immúnoglóbúlín). 

1. Þau eru oftast fjölómettaðar fitusýrur 
2. Þau myndast mest í β-frumum brissins 
3. Þau eru alltaf prótein úr fjórum peptíðkeðjum 
4. Þau myndast í B-frumum ónæmiskerfisins 
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� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar um augasteininn. 

1. Hann stækkar í myrkri. 
2. Hann er op í miðri lithimnu. 
3. Hann er úr gegnsæjum bandvef. 
4. Hann er tengdur brárvöðva (ciliary muscles) með beltisþráðum (zonular 

fibres). 
 

� Merktu S (satt) eða Ó (ósatt) við eftirfarandi fullyrðingar, hvernig umhverfi lífvera 
hefur áhrif á lífsferla og afkomu einstaklinga.   

1. Breyttar umhverfisaðstæður geta valdið því að tegund deyi út. 
2. Banvænar aðstæður setja tegundum útbreiðslumörk. 
3. Dreifing tegunda er háð þeim aðstæðum sem setja æxlun og vexti takmörk. 
4. Góðar aðstæður breyta samkeppnisstöðu, þá fer samkeppni að skipta meira 

máli. 
 
 
 
 

SÁLFRÆÐI – FJÖLVALSSPURNINGAR 
 
 
� Rými skammtímaminnis er 

1. 5-9 atriði 
2. 10-18 atriði 
3. 50-75 atriði 
4. 70-100 atriði 
5. ótakmarkað 

 

� Það námsferli sem felst í að læra af afleiðingum svarana eða hegðunar kallast 

1. viðbragðsskilyrðing 
2. raðskilyrðing 
3. virk skilyrðing 
4. brottnámsskilyrðing 
5. samsömun 

 

� Hvað eru frumhrif í tengslum við upprifjun á minnisatriðum? 

1. Við munum best það sem er fyrst á orðalista. 
2. Frumhrif hafa ekkert með minni að gera. 
3. Frumhrif vísa til tauganetskenninga og frumugeymdar á minnisatriðum. 
4. Frumhrif vísa til þess að við skráum minnisatriði í frumeiningum. 
5. Frumhrif eru áhrif sem við verðum fyrir við fyrstu kynni á fólki. 
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� Í hvert skipti sem hundur gerir eitthvað slæmt er hann laminn með dagblaði. Þegar 
fram líða stundir fer hundurinn að skjálfa af hræðslu í hvert skipti sem hann sér 
dagblað. Dagblaðið í þessu dæmi er ... 

1. óskilyrt áreiti 
2. óskilyrt viðbragð 
3. skilyrt viðbragð 
4. skilyrt áreiti 
5. refsing 

 
� Rotta í Skinnerbúri verður fyrir óþægilegum hávaða. Þegar hún ýtir á slá, hverfur 

hljóðið. Eftir þetta ýtir hún á slána í hvert skipti sem þessi óþægilegi hávaði 
kemur.  Þetta er dæmi um ... 

1. refsingu 
2. jákvæða styrkingu 
3. brottnámsskilyrðingu 
4. neikvæða styrkingu 
5. skerta styrkingu 

 
 
SÁLFRÆÐI – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 
 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar    

1. Fjarvistarstig í framhaldsskóla vegna skróps er dæmi um neikvæða 
styrkingu.  

2. Lágar einkunnir í framhaldsskóla vegna slælegra vinnubragða er dæmi um 
refsingu.  

3. Þegar fólk tekur inn verkjalyf eins og Panódíl losnar það við verki. 
Verkjalyf eru því dæmi um neikvæðan styrki. 

4. Munurinn á jákvæðri og neikvæðri styrkingu er sá að jákvæð styrking eykur 
tíðni svörunar og neikvæð styrking dregur úr tíðni svörunar. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi staðhæfingar: Stefán ætlar að rannsaka fylgni á milli 

menntunar foreldra og menntunar barna  þeirra. Hann lendir í erfiðleikum 
með rannsóknina ef hann notar: 

1. megindlega rannsóknaraðferð. 
2. eigindlega rannsóknaraðferð. 
3. tilraun. 
4. óstöðluð viðtöl. 
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EFNAFRÆÐI/EÐLISFRÆÐI – FJÖLVALSSPURNINGAR 
 
 

� Sætistala er  

1. samanlagður fjöldi róteinda og nifteinda í atómi. 
2. fjöldi rafeinda í atómi. 
3. fjöldi nifteinda í atómi. 
4. fjöldi róteinda í atómi. 
5. samanlagður massi rafeinda og róteinda í atómi 

 
� Hvert eftirtalinna efna tilheyrir flokki halógena? 

1. Helíum 
2. Vetni 
3. Nitur  
4. Klór 
5. Natríum  

 
� Líklegasta formúla efnasambands áls og brennisteins er: 

1. AlS 
2. AlS2 
3. Al2S3 
4. Al2S 
5. Al3S2 

 
� Athugið eftirfarandi efnajöfnu:  

2SO2(g) +  O2 (g) →  2SO3 (g).  

Hvernig breytist rúmmálið ef blandað er saman 3,0 L af SO2 (g) og 2,0 L af O2 (g) 
sem mynda hámarksmagn af SO3 (g)?  Gerið ráð fyrir að allar lofttegundirnar séu 
við stöðugan hita og þrýsting. 

1. Það minnkar um 1,5 L. 
2. Það minnkar um 1,0 L. 
3. Það stækkar um 0,5 L. 
4. Það stækkar um 1,5 L. 
5. Það helst óbreytt. 

 
� Hver af eftirtöldum efnajöfnum er ekki rétt stillt? 

1. 4 NH3 +  3 O2  �  N2  +  6  H2O 
2. C5H12  +  8 O2  �  5 CO2  +  6 H2O 
3. 3 NO2  +  H2O  �  2 HNO2  +  2 NO 
4. H2  +  Br2  �  2 HBr 
5. 2  NH3  �  N2  +  3 H2 
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� 7,0 g af járni (Fe) eru sett í lokað eldfast ílát með 6,0 g af brennisteini (S). Ílátið er 
hitað. Við það myndast efnasambandið FeS (s). Massi myndefnis getur fræðilega 
mest orðið u.þ.b. 

1. 10,0 g 
2. 11,0 g 
3. 13,0 g 
4. 15,0 g 
5. 16,0 g 

 
� Oxunartala brennisteins í anjóninni HSO4

- er 

1. -2 
2. 0 
3. +2 
4. +4 
5. ekkert af ofantöldu 

 
� Jafnvægisfasti hvarfsins:   

SO2(g)  +  NO2(g)  ↔  SO3 (g)  +  NO(g)  

við 100 K er 0,0560. Ef [SO2] = [NO2] = [SO3]  = 0,15 hver er þá [NO]? 

1. 0,015 M 
2. 0,0084 M 
3. 0,15 M 
4. 1,5 M 
5. 0,025 M 

 
� Galvaníhlað (galvanísk rafhlaða) gengur fyrir hvarfinu:  

Cd (s)  +  Pb2+ (aq)  →  Cd2+ (aq)  +  Pb (s).   

Þegar [ Pb2+] er 0,20 M og [ Cd2+] er 0,010M mælist íspenna (ε) rafhlöðunnar 
0,31 V við 25°C.  Samkvæmt þessu er εo rafhlöðunnar: 

1. 0,35 V 
2. 0,27 V 
3. 0,19 V 
4. 0,54 V 
5. 0,89 V 

Gefið: ε = εo – (0.0591/n) � logQ og log K = n � εo / 0,0591 
 
� Gefin er óstillta  efnajafnan: Au3+ + I-  → I2 + 2Au.   

Hver af eftirfarandi liðum er réttur? 

1. Au3+ + 2I-  → I2 + Au 

2. 2Au3+ + 4I-  → 2 I2 + 2Au 

3. 2Au3+ + 6I-  → 3 I2 + 2Au 

4. 2Au3+ + 6I-  → 3 I2 + 3Au 

5. 2Au3+ + 6I-  → 3 I2 + 6Au 
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� Efnajafnan I2(s) � I2(g) lýsir ... 

1. bráðnun joðs. 
2. storknun joðs. 
3. þurrgufun joðs. 
4. efnahvarfi joðs. 
5. gufun joðs. 

 
� Amínósýra sem ekki kemur fyrir í náttúrulegum próteinum er:  

 
 
� Þegar maður hreyfir sig ... 

1. notar hann orku sem var upprunalega sólarorka. 
2. beitir hann ljóstillífun. 
3. breytir hann hreyfiorku yfir í efnaorku. 
4. notar hann innvermin efnahvörf. 
5. breytir hann stöðuorku yfir í efnaorku. 

 
� Ef efnasambandið N5O6 væri til, héti efnið 

1. nitríð 
2. nituroxíð 
3. pentaniturhexíð 
4. pentaniturhexaoxíð 
5. hexaniturpentoxíð 

 
� 20 mL af 0,15 M kalíumsúlfatlausn K2SO4 (aq) er þynnt þannig að rúmmálið 

verður 150 mL. [K+] og [SO4
2-] í lausninni verða þá 

1. [K+] =  0,20 M   og  [SO4
2-] = 0,40 M  

2. [K+] =  0,40 M   og  [SO4
2-] = 0,20 M 

3. [K+] =  0,20 M   og  [SO4
2-] = 0,20 M 

4. [K+] =  0,40 M   og  [SO4
2-] =  0,40 M 

5. [K+] =  0,040 M og  [SO4
2-] =  0,020 M 

 
� Hvert eftirtalinna frumefna tilheyrir flokki halógena? 

1. klór 
2. vetni 
3. nitur (köfnunarefni) 
4. helíum 
5. natríum 
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� Mólmassi = massi / mól. Fe (s) hvarfast við S (s) og myndar FeS (s). Ef 20,0 g af 
Fe og 10,0 g af S eru sett í eldfast ílát og hituð geta í mesta lagi myndast: 

1. 10,4 g af FeS 
2. 17,4 g af FeS 
3. 27,4 g af FeS 
4. 30,0 g af FeS 
5. 34,4 g af FeS 

 
� Rúmmál 0,25 móla af gasi við staðalaðstæður (STP) er 

1. 5,6 L 
2. 4,5 L 
3. 3,4 L 
4. 2,3 L 
5. 1,2 L 

    (R: 0,0821 L·atm/(mól·K)) 
 
� Fast natríumasetat (CH3COONa), er leyst upp í 0,5M ediksýru (etansýru) 

CH3COOH.  Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? 

1. [CH3COOH] minnkar. 
2. [H+] breytist ekki. 
3. pH breytist ekki. 
4. Klofnunarhlutfall CH3COOH minnkar. 
5. Ka ediksýrunnar minnkar. 

 
� Hver eftirfarandi fullyrðinga er röng? 

1. Flestar sýrur innihalda vetni (H) 
2. Gildisrafeindir eru rafeindir á ysta hvolfi, fjærst kjarna atómsins 
3. Varmi er orka sem flyst milli staða vegna óreiðuhreyfingar sameindanna 
4. Atómmassi og massatala eru ætíð sömu tölurnar hjá sama frumefninu 
5. Rafeindir eru léttari en róteindir 

 
� Hvert af eftirfarandi efnum er dæmi um efnablöndu? 

1. Eimað vatn 
2. Andrúmsloft 
3. Matarsalt 
4. Strásykur 
5. Grafít 

 
� Frumefnisatómið X og frumefnisjónin X2+  hafa  

1. sama radíus. 
2. sömu efnaeiginleika. 
3. sama lit. 
4. mismunandi kjarnahleðslu. 
5. sömu massatölu 
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� Hvert eftirtalinna efna er eðalgastegund? 

1. kolefni 
2. súrefni 
3. argon 
4. lithíum 
5. vetni 

 
� Hver er formúla jafnvægisfastans fyrir eftirfarandi hvarf? 

  P4(s)  +  5 O2(g)    →    P4O10(s) 
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� Hve mörg grömm af 0 °C heitum ís er hægt að bræða með 500 J þegar gefið er að 

mólbræðsluvarmi íss er 6,02 kJ/mól? 

1. 0,075 g 
2. 1,50 g 
3. 3,01 g 
4. 9,0 g 
5. 18,0 g 

 
� Ef E° fyrir ákveðið oxunar-afoxunarhvarf er minna en 0 (neikvætt gildi), hvert er 

þá hið rétta samband (vensl) ∆G° og K (jafnvægisfasta hvarfsins)? 

1. ∆G° > 0 og K< 1 

2. ∆G° > 0 og K> 1 

3. ∆G° < 0 og K> 1 

4. ∆G° < 0 og K< 1 

5. ∆G° = 0 og K= 1 
 

∆G° = -nFE° 
logK = nE°/0,0592V 
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� Súrt regn myndast þegar vatn hvarfast við  

1. koldíoxíð 
2. kolmónoxíð 
3. niturdíxíð 
4. brennisteinsdíoxíð 
5. kísildóxíð 

 
� Ljósaperur eru fylltar með argoni í stað venjulegs andrúmslofts til þess að 

1. gera þær léttari 
2. fá réttan lit á birtuna frá þeim 
3. glerið fái matta áferð 
4. glóðarþráðurinn brenni ekki í súrefni loftsins 
5. auka birtuna og þar með spara raforku 
 

� Hlutlaust (neutral) koparatóm, 65Cu, inniheldur 

1. 29 nifteindir (neutrons) 
2. 29 róteindir (protons) 
3. 65 nifteindir  
4. 65 rafeindir (electrons) 
5. 26 rafeindir  
 

� Eitt atóm af frumefni hefur massann 9,123 × 10−23 g/atóm.  Það er aðeins til ein 
náttúruleg samsæta af frumefninu.  Frumefnið er 

1. mangan 
2. klór 
3. króm 
4. argon 
5. kalsíum 
 

� Lausn A er útbúin þannig að 5,85 g af NaCl eru leyst í 100 cm3 af vatni.  
Lausn B er útbúin þannig að 10,6 g af Na2CO3 eru leyst í 200 cm3 af vatni. Nú er 
lausnunum hellt saman og þá verður mólstyrkur natríumjónanna 

1. 0,37 M 
2. 0,07 M 
3. 0,01 M 
4. 0,1  M 
5. 1,0  M 

 
� Jónaefni  (jónískt efni) inniheldur 29,11% natríum, 40,51% brennistein og 30,38% 

súrefni.  Hver er formúlueining efnisins? 

1. Na2SO4 
2. Na2S2O3 
3. Na2S2O4 
4. Na2S2O5 
5. Na2S2O6 
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� Hverjir eru lægstu heilu mólstuðlarnir í eftirfarandi efnajöfnu þegar hún er rétt 
stillt? 

 __  Hf Cl3  +  __  Al  →   __  Hf Cl2  +__  AlCl3 

 
1.   3,  1,  3,  1 
2.   1,  3,  1,  3 
3.   2,  2,  1,  3 
4.   4,  1,  2,  4 
5.   1,  1,  1,  2 

 
� Í hverju eftirtalinna efnahvarfa breytist oxunartala brennisteins ekki? 

1. S  +  O2  →  SO2 

2. SO2  +  2 H2S  →  2 H2O  +  3 S 

3. PbO2  +  SO2  →  PbSO4 

4. H2SO3  →  H2O  +  SO2 

5. 2 S2O3
2−  →  S4O6

2−  
 
� Hver af eftirtöldum efnaformúlum er líklegust fyrir oxíð af gallíum? 

1. GaO 
2. GaO2 
3. GaO3 
4. Ga2O 
5. Ga2O3 

 
� Sýni af efnasambandinu SFn inniheldur 3,01 × 1020 sameindir (mólikúl, 

molecules) af efninu og það vegur 54 mg.  Hvert er gildið á n? 

1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 6 
5. 8 

 
� Eðlisvarmi málms nokkurs er 0.06 kal ·  g –1 ·  °C –1. Til þess að hita 878 g af  

málminum úr 22 °C upp í 60 °C  þarf u.þ.b. 

1.   530 kal 
2. 2000 kal 
3. 2500 kal 
4. 2530 kal 
5. 3500 kal 
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� Silfur hvarfast við saltpéturssýru samkvæmt efnajöfnunni 

  3 Ag  +  4 HNO3      →    3 AgNO3  +  NO  +  2 H2O 

Hvaða rúmmál af 1,15 M HNO3 þarf til þess að hvarfast við 0,784 g af silfri? 

1. 2,36 cm3 
2. 4,74 cm3 
3. 6,32 cm3 
4. 8,43 cm3 
5. 25,3 cm3 

 
� Hvert eftirfarandi frumefna myndar ekki efnasamband við önnur frumefni? 

1. 1s2 2s2 2p6 3s2 
2. 1s2 2s2 2p6 
3. 1s2 2s2 2p6 3s1 
4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
5. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 

 
� Hvert er pH (sýrustig) lausnar sem hefur [H3O+] = 0,0001? 

1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 8 
5. 12 

 

� Hver verður hvarfvarmi (ΔH) fyrir hvarfið   

  N2(g)  +  ½ O2(g)  →  N2O(g)  

þegar gefin eru hvörfin: 

  2 ΝΗ3(γ)  +  3 Ν2Ο(γ)  →  4 Ν2(γ)  +  3 Η2Ο(λ) ΔΗ  =  − 1010 kJ 

  4 NH3(g)  +  3 O2(g)  →  2 N2(g)  +  6 H2O(l) ΔH  =  − 1531 kJ 

1. + 81,5 kJ 
2. + 521  kJ 
3. + 260  kJ 
4. − 521  kJ 
5. − 81,5 kJ 

 
� Mólarleysni SrF2 (mólmassi: 125,6 g/mól) er 8,0 × 10−4 M við 25 °C.  Hver 

eftirtalinna fullyrðinga er rétt? 

1. Leysni saltsins er u.þ.b. 0,20 g/L 

2. Í mettaðri lausn er [Sr2+]  =  1,6 × 10−8 M 

3. Í mettaðri lausn er [F−]  =  8,0 × 10−4 M 

4. Leysnimargfeldi SrF2 er 6,4 × 10−8  

5. Ef mólstyrkur saltsins í lausninni er 1,0 × 10−5 M er lausnin ómettuð. 
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� Í meðfylgjandi töflu eru upplýsingar um hvarfið   
  A  +  B  →  2 C. 
Hver er hraðajafna efnahvarfsins? 

Tilr. [A] mól/L [B] mól/L Myndunarhraði C (M/mín) 
1 0.10 0.10 4.0 x 10-4 
2 0.30 0.30 3.2 x 10-2 
3 0.10 0.30 3.6 x 10-3 
4 0.20 0.20 6.4 x 10-3 

 
1. hraði  =  k[B] 
2. hraði  =  k[A]2[B]2 
3. hraði  =  k[A][B]2 
4. hraði  =  k[A]2[B] 
5. hraði  =  k[A][B] 
 

� Loftpúðar í bílum fyllast af niturgasi (köfnunarefni) við árekstur.  Gasmyndunin 
verður samkvæmt hvarfinu: 
  2 NaN3(s)  →  2 Na(l)  +  3 N2(g)  

Þetta gerist svo skyndilega að loftpúðinn blæs út á 0,025 s.  Niturgasið á að fylla 
púða með rúmmálið 60 L, þrýstingurinn í púðanum á að verða 120 kPa og 
hitastig gassins verður 40 °C.  Hver er massi þess NaN3(s), sem þarf til þess að 
fylla púðann? 

1.  0,12 g 
2. 18 g 
3. 120 g 
4. 180 g 
5. 1200 g 
 

� Þegar lausn af silfurnítrati og kalíumklóríði er blandað saman myndast felling. 
Efnajafna þess er 

1. AgNO3(aq) + KCl(aq) → AgCl(s) + KNO3(aq)  

2. AgNO3(aq) + KCl(aq) → AgCl(aq) + KNO3(s) 

3. Ag2NO3(aq) + K2Cl(aq) → Ag2Cl(s) + K2NO3(aq) 

4. Ag2NO3(aq) + K2Cl(aq) → Ag2Cl(s) + K2NO3(s) 

5. AgNO3(aq) + KCl(aq) → AgCl(s) + KNO3(s) 
 

� Gefið er efnahvarfið 

  Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) ∆H= - 4620 J 

Hver eftirtalinna fullyrðinga um efnahvarfið er rétt? 

1. Hvarfið er innvermið 
2. Óreiða vex í hvarfinu 
3. Hvarfið er ekki sjálfgengt 

4. Fríorkubreyting (Gibbs free energy, ∆G) hvarfsins er jákvæð tala 
5. Hvarfið gerist ekki því Mg er ekki vetnislosandi málmur 
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� 0,175 g af vökva er breytt í gas með hitun. Rúmmál gassins mælist 0,0563 L við 
120 °C og 1,00 atm. Mólmassi gassins er 

1. 0,20 g/mól 
2. 97,7 g/mól 
3. 125 g/mól 
4. 190 g/mól 
5. 25,3 g/mól 

    Gefið: R = 0,0821 L ⋅ atm/mól ⋅ K 

 
� Hver eftirfarandi fullyrðinga um halógena er rétt? 

1. Rafneikvæðni (electronegativity) eykst niður flokkinn í lotukerfinu. 
2. Við 25 °C eru Cl2 og F2 á gasfasa, Br2 er vökvi en I2 er fast efni. 
3. Klóratóm hefur stærri atómradíus en brómatóm, vegna aukinnar 

rafneikvæðni. 
4. Fjöldi gildisrafeinda (valence electrons) er 2-6, þar sem flúoratóm er með  

2 gildisrafeindir, klóratóm með 3 gildisrafeindir o.s.frv. 
5. F2 og Cl2 mynda hættuleg efni ef þau komast í snertingu við natríummálm. 

 
� Gefin eru staðalhálfhvörfin 

  Ni2+(aq)  +  2 e-    →   Ni(s)  E°  =  - 0,23 V 

  Cr3+(aq)  +  3 e-    →   Cr(s)  E°  =  - 0,74 V 

Hvert eftirfarandi para hvarfast sjálfkrafa? 

1. Ni2+ við  Cr3+ 
2. Ni við  Cr3+ 
3. Ni2+ við  Ni 
4. Ni  við  Cr 
5. Ni2+ við  Cr 

 
� Staðalspenna (standard potential)  rafhlöðunnar á 

myndinni er 0,75 V og oxunar-afoxunar hvarfið er 

  Fe(s)  +  Cu2+(aq)    →    Fe2+(aq)  +  Cu(s) 

Í hverju eftirfarandi tilvika lækkar spenna  (potential) 
rafhlöðunnar? 

1. Vatnslausn af Na2S er bætt í koparlausnina og þá fellur út CuS. 
2. Na3PO4(aq) er bætt í járnlausnina og þá fellur út Fe3(PO4)2. 
3. H2SO4(conc) er bætt í koparlausnina þannig að [H+] eykst. 
4. CuSO4(s) er bætt í koparlausnina þannig að [Cu2+] eykst. 
5. H2SO4(conc) er bætt í járnlausnina þannig að [H+] eykst. 

 

1,0 M Fe2+ lausn1,0 M Cu2+ lausn

saltbrú
FeCu

V
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� pH (sýrustig) 0,012 M ediksýru HC2H3O2(aq) er 

1. 3,3 
2. 4,3 
3. 2,6 
4. 2,9 
5. 2,7 

Gefið: Ka ediksýru er 1,8 ⋅ 10-5 

� Hver er formúla jafnvægisfastans fyrir eftirfarandi efnahvarf? 

  P4(s)  +  5 O2(g)    →    P4O10(s) 
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� Litarefnið indigo sem sýnt er á teikningunni hér 

til hliðar hefur sameindaformúluna 

1. C8HNO 
2. C16H2N2O2 
3. C16H22N2O2 
4. C16H10N2O2 
5. C16H20N2O2 

 
� Lífrænt efnasamband með almennu formúluna 

CnH2n + 2O  gæti heitið 

1. metanal 
2. metan 
3. metansýra 
4. metanól 
5. metýlmetanat 
 

� Hve mörg sigma-tengi og hve mörg pí-tengi eru í bensensýru? 

1.   9 sigma og 6 pí 
2. 10 sigma og 6 pí 
3. 10 sigma og 3 pí 
4. 15 sigma og 4 pí 
5. 15 sigma og 3 pí 

C

N

C

H

O

C

N

C

H

O

C OH

O
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� Hver er einkennishópur próteina? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Hvað kallast efnatengið sem er á milli atóma í vatnssameind? 

1. Jónatengi (ionic bond) 
2. Skautað samgilt tengi (polar covalent bond) 
3. Málmtengi (metal bond) 
4. Vetnistengi (hydrogen bond) 
5. van der Waals kraftar (van der Waals bond) 
 

� Formúla natríumssúlfats er  

1. Na2S 
2. Na2SO3 
3. NSO4 
4. Na2SO4 
5. Na2S2O3 

 

� Frumefni í sömu lotu hafa 

1. jafnmargar gildisrafeindir 
2. jafnmargar róteindir í kjarna 
3. jafnmargar nifteindir í kjarna 
4. jafnmargar rafeindir 
5. rafeindir á jafnmörgum aðalhvolfum 

 

O

N

H

C

O

N
H

C N H

H

C

O

O

1)

2)

3)

4)

5)
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� Efnahvarfið   
  HNO3(aq)  +  NH3(aq)  →  NO3

−(aq)  +  NH4
+(aq)   

er dæmi um 

1. leysingar-fellingar efnahvarf (precipitation reaction) 
2. oxunar-afoxunar efnahvarf (redox reaction) 
3. sýru-basa efnahvarf (acid-base reaction) 
4. ástandsbreytingu (fasaskipti, hamskipti, change of phase) 
5. kjarnahvarf (nuclear reaction) 

 
� Málmhnullungur hefur rúmmálið 26.4 cm3 og massann 0,206 kg. Hver er 

eðlismassi málmsins? 

1. 7,8 · 10 –3 g/cm3 
2. 5,4 g/cm3 
3. 7,8 g/cm3 
4. 12,8 g/cm3 
5. 128,2 g/cm3 

 
� Lotukerfið er niðurröðun 

1. allra þekktra efnasambanda eftir efnaeiginleikum þeirra og sætistölu. 
2. allra þekktra frumefna eftir eðlismassa þeirra og sætistölu. 
3. allra þekktra frumefna eftir efnaeiginleikum þeirra og sætistölu. 
4. allra þekktra frumefna eftir fjölda rafeinda í kjarna og sætistölu. 
5. allra þekktra frumefna eftir sætistölu og fjölda rafeinda. 

 

� Efnajafnan I2(s) → I2(g)  lýsir 

1. bráðnun (melting) joðs. 
2. storknun (freezing) joðs. 
3. þurrgufun (sublimation) joðs. 
4. efnahvarfi (reaction) joðs. 
5. gufun (vaporization) joðs. 

 

� Hvað af eftirfarandi einkennir málma? Þeir eru 

1. flestir á vökvaformi við stofuhita. 
2. stökkir og molna við þrýsting. 
3. leiða vel rafmagn og hita. 
4. mynda sameindir. 
5. hitaeinangrarar. 
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EFNAFRÆÐI/EÐLISFRÆÐI – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 
 
� Efnahvarfið A + 2B  →  E  +  2F gerist í tveimur þrepum: 

 (1)  A +  2B →  D  + E + 2G (hægt) 

 (2)  D + 2G  →  2F  (hratt) 

Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar: 

1. Hraðajafna (hraðalíking) hvarfsins er  hraði = k [A][B]2 

2. Hraðajafna (hraðalíking) hvarfsins er  hraði = k [D][G]2 
3. Hraði hvarfsins fjórfaldast ef styrkur B er tvöfaldaður 
4. Hraði hvarfsins tvöfaldast ef styrkur A er tvöfaldaður 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um efnahvarf: 

1. Vatn storknar og verður að ís 
2. Vatn er klofið upp í vetni og súrefni 
3. Salt leysist í vatni 
4. Natríum (natrín) og klórgas mynda natríumklóríð 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar: Sýra er efni sem 

1. gefur frá sér róteind og er með pH yfir 7  
2. tekur til sín róteind og er með pH undir 7  
3. gefur frá sér róteind og er með pH undir 7  
4. hækkar mólstyrk H3O+ í vatni  

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi efnajöfnur eftir því hvort þær eru rétt eða rangt 

stilltar: 

1. C6H12O6  +  6O2  →  6CO2  +  6H2O    

2. H2O  +  ClO−  +  2I−  →  Cl−  +  I2  +  2OH− 

3. Al  +  Fe2+  →  Al3+  +  Fe 

4. Fe2O3  +  2CO  →  2Fe  +  2CO2 
 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. Oxun-afoxun getur falist í því að 

1. rafeindir flytjist milli atóma (sameinda).  
2. róteindir flytjist milli atóma (sameinda).  
3. eitt atóm missi rafeind sem annað atóm tekur upp.  
4. vetnisjón flytjist milli sameinda. 

 
� Efnahvarfið  2 SO2(g) + O2(g)   < ==>   2 SO3(g)  + orka  er í jafnvægi lokuðu 

íláti. Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um hvarfið. 

1. Efnahvarfið þokast til hægri ef styrkur súrefnis er aukinn. 
2. Efnahvarfið þokast til hægri ef brennisteinstríoxíð er fjarlægt úr ílátinu. 
3. Efnahvarfið þokast til hægri ef hitastig er hækkað. 
4. Efnahvarfið þokast til hægri ef þrýstingur í ílátinu er aukinn. 
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� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar: Í súrum lausnum er 

1. [H+] = [OH-] 

2. [H+] <  [OH-] 

3. [H+] > [OH-] 
4. eingöngu H+ jónir. 

 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar: Þegar bornar eru 

saman vatnslausnir af saltsýru og ediksýru með sama rúmmál og mólstyrk er 

1. saltsýran með hærra pH gildi en ediksýran 
2. mólstyrkur H3O+ jónanna hærri í saltsýrunni en í ediksýrunni 
3. hvarfhraði saltsýru við Mg(s) meiri en hvarfhraði ediksýru við Mg(s) 
4.  fjöldi anjóna (neikvæðra jóna) minni í saltsýrunni en í ediksýrunni 

 

� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um kjarnahvarfið 

    eNC
0
1

14
7

14
6 −+→  

1. Jafnan sýnir alfa-geislun (α-geislun). 
2. Ein af nifteindum kolefnisins hefur breyst í róteind. 
3. Þetta kjarnahvarf er hægt að nýta við aldursgreiningu fornleifa. 
4. Ef helmingunartími 14C er 5700 ár verður ekkert eftir af móðurkjarna 

samsætunnar eftir 11400 ár. 

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. 

1. Útvermið efnahvarf sem fram fer í lausn kælir lausnina. 
2. Efni með mikinn eðlisvarma kólna að öðru jöfnu hægar en efni með lítinn 

eðlisvarma. 
3. Varmi er mældur í °C eða Kelvingráðum. 
4. Þegar alkóhóli er hellt á bert hörund gufar það upp og húðin hitnar vegna 

áhrifa frá gufunarvarma alkóhólsins 

 
� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar. 

1. Allir málmar eru föst efni við stofuhita. 
2. Sum frumefni hafa bæði eiginleika málma og málmleysingja og kallast því 

hliðarmálmar (transition metals). 
3. Öll eðalgösin hafa átta rafeindir á ysta hvolfi. 
4. Málmeiginleikar frumefnanna minnka frá vinstri til hægri í lotu. 

 
� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar.  

Neðangreind efni eru öll samstæð (conjugated) sýru-basa pör 

1. HCO3
-  og  CO3

2- 
2. H2SO4  og  SO4

2- 
3. HCl  og  Cl- 
4. H3O+  og  H2O 
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� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar um jónirnar 
40

  19 K+   og   40
  20 Ca2+   

1. Jónirnar hafa sömu massatölu. 
2. Jónirnar hafa sama fjölda rafeinda. 
3. Jónirnar hafa sama fjölda róteinda. 
4. Jónirnar hafa sama fjölda nifteinda. 

 
� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar um neðangreinda 

staðhæfingu. 
Á bensínstöðvum er oft megn bensínlykt sem bendir til þess að bensíngufa sé í 
loftinu.  Þó svo að andrúmsloft innihaldi nóg af súrefni hvarfast bensínið ekki við 
það.  Þetta stafar af því að 

1. öryggisreglur krefjast þess að í bensínið sé blandað efni sem hindrar hvarf 
þess við andrúmsloft. 

2. bensínið og súrefnið hafa þegar hvarfast og það er lyktin af myndefninu sem 
við finnum. 

3. við venjuleg hitastig og þrýsting er bensínið vökvi þannig að gufumagnið er 
hverfandi lítið. 

4. við venjulegt hitastig (-10 – 40 °C) er hreyfiorka bensín- og 
súrefnissameindanna of lítil til þess að koma af stað efnahvarfi. 

 

� Gefið er hvarfið  
  CH4(g)  +  2 O2(g)  →  CO2(g)  +  2 H2O(l)  
Hverjar af eftirfarandi fullyrðingum eru sannar (S) og hverjar ósannar (Ó)? 

1. Efnajafnan er rétt stillt. 
2. Efnajafnan sýnir brunahvarf. 
3. Efnajafnan sýnir að þegar 80 g hvarfefna eyðast, myndast 80 g af 

myndefnum. 
4. Efnajafnan sýnir efnahvarf (chemical reaction). 
 

� Gefið er hvarfið 
  Br2(g)  +  Cl2(g)  →  2 BrCl(g)   
Við ákveðið hitastig hefur þetta hvarf jafnvægisfastann 7,1. Við það hitastig 
mælast eftirfarandi mólstyrkir: [Br2] = 0,695 M, [Cl2] = 0,872 M og [BrCl] = 
0,410 M. 
Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar um ofangreint 
hvarf. 

1. Hvarfið er í jafnvægi 
2. Hvarfið mun ganga til hægri þar til jafnvægi er náð 
3. Hvarfið mun ganga til vinstri þar til jafnvægi er náð 
4. Hvarfakvótinn er minni en jafnvægisfastinn og því gengur hvarfið til hægri. 
 

� Hverjar af eftirfarandi fullyrðingum eru sannar (S) og hverjar ósannar (Ó)? 

1. Gildi gasfastans er R = 8,31 Nm/(mól ⋅⋅⋅⋅ K) eða 0,0821 (L ⋅⋅⋅⋅ atm)/(mól ⋅⋅⋅⋅ K) 
2. 1 atm er jafnt og 1,01325 ⋅⋅⋅⋅ 105 Pa 
3. Eitt mól af O2 hefur rúmmálið 22,4 L við STP 
4. 0 °C eru jafnt og 273 K 
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� Gefið er efnahvarfið 

   2A  +  B  → A2B.  
Hvarfað er saman 2 g af A og 2 g af B (mólmassi A = 10g/mól, mólmassi B = 20 
g/mól).  
Með hliðsjón af framangreindum upplýsingum merktu S við sannar fullyrðingar 
en Ó við ósannar fullyrðingar. 

1. Það geta í mesta lagi myndast 2 g af A2B. 
2. Efnismagn A er 0,4 mól. 
3. Efnismagn B er 0,1 mól. 
4. Efnahvarfið er augljóslega útvermið. 
 

� Merktu satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um hvarf vetnisgass og 
súrefnis til myndunar vatns (H2O(g)): 

1. Formúla efnahvarfsins er  2H2(g)  +  O2(g)  →  2H2O(g). 
2. Hvarfavarmi (∆H) hvarfsins er neikvæð tala. 
3. Staðalmyndunarvarmi (∆H°form) vetnis og súrefnis er = 0. 
4. Hvarfið er oxunar-afoxunarhvarf 

 

� Fast  CH3COONa  (natríumasetat) er leyst upp í 0,5 M  CH3COOH  (ediksýru). 
Hverjar eftirfarandi fullyrðinga um efnahvörfin sem eiga sér stað í lausninni eru 
sannar (S) og hverjar ósannar (Ó)? 

1. [CH3COOH] minnkar 
2. [H+] minnkar 
3. pH breytist ekki 
4. Ka ediksýrunnar minnkar  

 
� Merktu satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um efnahvarfið  

  NaNO3(s)  +  Pb(s)  →  NaNO2(aq)  +  PbO(s). 

1. Oxunartala  Pb  í  PbO  er 0 
2. Í hvarfinu oxast Pb 
3. Ef ∆G (fríorkubreyting, Gibbs free energy) fyrir hvarfið er neikvæð tala þá 

er það sjálfgengt 
4. Oxunartala  N  í  NaNO3  er  +1 
 

� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar um eftirfarandi 
efnasamband sem hefur  formúluna CH3 ─ CH(OH) ─ CH2 ─ CH(CH3) ─ CH3 

1. Efnasambandið er tertíert alkóhól 
2. Við oxun efnasambandsins myndast keton 
3. Í sameindinni eru tvö ósamhverf C atóm 
4. Ef enn einu H atómi væri skipt út og OH hópur settur í staðinn, fæst 

efnasamband sem leysist enn betur í vatni. 
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� Merktu S við sannar fullyrðingar en Ó við ósannar fullyrðingar um eftirfarandi 
kjarnahvarf:   eNC 0

1
14
7

14
6 −+→  

1. Jafnan sýnir alfa-geislun (α-geislun). 
2. Ein af nifteindum kolefnisins hefur breyst í róteind. 
3. Þetta kjarnahvarf er hægt að nýta við aldursgreiningu lífrænna fornleifa. 
4. Ef helmingunartími 14C er 5700 ár verður ekkert eftir af móðurkjarna 

samsætunnar eftir 11400 ár. 
 

� Merktu satt (S) eða ósatt (Ó) fyrir framan þá fullyrðingu sem lýsir efnahvarfi 
(chemical reaction) 

1. Vatn breytist í ís 
2. Vatn er klofið upp í vetnisgas og súrefni 
3. Salt leysist upp í vatni 
4. Natríum-málmur og klórgas mynda saltið natríumklóríð 
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EÐLISFRÆÐI – FJÖLVALSSPURNINGAR  
 
 
� Hver af eftirfarandi fullyrðingum er röng? 

1. Eðlisvarmi vökva er sá varmi sem þarf til að hita massaeiningu þess um 1 
gráðu. 

2. Uppgufunarvarmi vökva er sú orka sem þar til að umbreyta vökva við 
suðumark í gufu vökvans við sama hitastig. 

3. Gróðurhúsaáhrif eru m.a. til komin vegna vaxandi magns CO2 í 
andrúmsloftinu. 

4. Sýnilegt ljós er orkuríkara en útfjólublátt ljós. 
5. Hröðun má skilgreina sem hraðaaukningu á tímaeiningu. 

 
� Planki sem er 0,2 m að breidd og 0,1 m að þykkt og  1,2 m að lengd hefur 

eðlismassann 500 kg/m3. Plankinn flýtur á vatni með eðlismassa 1000 kg/m3. 
Þegar 10 kg lóð er sett á plankann mun hann  

1. Mara í kafi 
2. Sökkva alveg 
3. Fljóta þannig að 1/12 standi uppúr vatninu 
4. Fljóta þannig að 7/12 standi uppúr vatninu 
5. Geta borið 4 kg í viðbót án þess að sökkva 

 
� Þegar hlutur er dreginn upp skáflöt með jöfnum hraða er togkraftur:  

1. ætíð jafn núningskraftinum sem verkar á hlutinn  
2. einungis háður massa hlutar  
3. einungis háður halla skáflatarins 
4. háður núningsstuðli milli hlutar og yfirborðs skáflatar  
5. ætíð meiri en núningskrafturinn  

 
� Mannslíkaminn gefur frá sér varma til umhverfisins:  

1. með geislun (radiation)  
2. með leiðni (conduction)  
3. með iðustraumum (convection) 
4. með öllu ofantöldu 
5. með leiðni og iðustraumum 

 
� Einingin kílóvattstund mælir:  

1. kraft 
2. vinnu  
3. afl  
4. tíma  
5. orku  
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� Þyngdin Þ1 dreifist jafnt á flötinn A1 og þyngdin 2Þ1 dreifist jafnt á flötinn A2. Til 
að þrýstingurinn á A1 og A2 sé sá sami þá þarf 

1. A2 = ½ A1 
2. A2 = A1 
3. A2 = √2 A1 
4. A2 = 2 A1 
5. A2 =  (A1)2 
 

� Brotstuðull vatns er 1,33 en brotstuðull glers nokkurs er 1,53. Hver er eina rétta 
yfirlýsingin um alspeglun ljóss á mörkum vatnsins og glersins? 

1. getur aldrei orðið (óháð brothorni) 
2. getur alltaf orðið (óháð brothorni) 
3. getur orðið þegar ljós fer úr vatni að gleri  
4. getur orðið þegar ljós fer úr gleri að vatni 
5. getur verið hvort sem ljós fer úr gleri að vatni eða úr vatni að gleri 

 
� Vagn sem vegur 1,7 kg hreyfist með jafnri hröðun. Á 2,4 m vegalengd eykst 

hreyfiorka hans frá núlli upp í 3,4 J. Þá gildir að 

1. krafturinn sem virkar er 2,0 N 
2. krafturinn sem virkar er 3,4 N 
3. hröðun vagnsins er 0,8 m/s2 
4. hröðun vagnsins er 1,4 m/s2 
5. hröðun vagnsins er 2,0 m/s2 

 
� Ljós frá fjarlægum hlut lendir á safnlinsu. Kemur þá fram skýr mynd af hlutnum í 

6,0 cm fjarlægð frá linsunni. Þá er brennivídd linsunnar (f) því sem næst 

1. 30 mm 
2. 60 mm 
3. 120 mm 
4. 300 mm 
5. 600 mm 

 
� Flugvél nokkur flýgur í 10 km hæð þar sem þrýstingur er 300 hPa. Ef þrýstingur 

inni í vélinni er 1 atm þá er heildarkrafturinn á hringlaga glugga með radíus 10 cm 
(0,031 m2) því sem næst 

1. 220 N 
2. 800 J 
3. 2,2 kN 
4. 8 kN 
5. 22 kN 
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� Tveimur jafnstórum kúlum A og B var skotið lárétt frá turni með hæðina h í 
lofttæmi. Kúla A fór tvöfalt lengra í lárétta stefnu en B. Þetta sýnir að 

1. falltími kúlu A var tvöfalt lengri en falltími kúlu B 
2. upphafshraði kúlu A var tvöfalt meiri en upphafshraði B 
3. kúla A fékk tvöfalt meiri hröðun en kúla B 
4. massi kúlu A var tvöfalt meiri en massi kúlu B 
5. massi kúlu B var tvöfalt meiri en massi kúlu A  

 
 
EÐLISFRÆÐI – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 
 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar um hlut sem hreyfist með jöfnum hraða í 

beina stefnu. 

1. Heildarkrafturinn sem verkar á hlutinn er þá núll. 
2. Enginn núningskraftur verkar þá á hlutinn. 
3. Hröðun hlutarins er þá neikvæð. 
4. Enginn þyngdarkraftur verkar á hlutinn.  

 
� Merkið S/Ó við eftirfarandi fullyrðingar. Steinn með massa m fellur í frjálsu falli 

hæðina h til jarðar. Ef við tökum tillit til loftmótstöðunnar þá gildir að 

1. öll vinna þyngdarkraftsins fer í að veita honum hreyfiorku.  
2. vinna þyngdarkraftsins er óháð vegalengdinni. 
3. hreyfiorkan neðst er minni en vinna þyngdarkraftsins 
4. loftmótstaðan er lítil fyrst en eykst með hraðanum.  

 
� Strekktur strengur með lengdina L hefur grunntíðnina fo. Hver eftirtalinna 

fullyrðinga er rétt? 

1. Ef fingri er stutt á miðjan strenginn má fá tón með tíðni 2fo 
2. Ef lengd strengsins er tvöfölduð að öðru óbreyttu verður grunntíðnin 2fo 
3. Tíðni fyrsta yfirtóns er 2fo 
4. Ef strengurinn sveiflast með 2. yfirtón eru 8 kyrrstæðir punktar á honum 

(hnútpunktar) 
 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar: Stöðuorka hlutar í 

þyngdarsviði er 

1. háð massa hlutarins 
2. háð hraða hlutarins 
3. háð núllhæðarfleti (viðmiðunarhæð) 
4. háð hreyfiorku hlutarins 
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� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar 

1. Þegar vökvi frýs skilar vökvinn til baka þeirri orku sem þarf til að bræða 
viðkomandi efni.  

2. Þegar ís er að bráðna er hitastig hans smátt og smátt að breytast.  
3. Gufunarvarmi vökva segir til um hversu mikil orka losnar þegar vökvagufan 

þéttist. 
4. Suðumark vökva er óháð hæð yfir sjávarmáli. 

 
� Merkið satt eða ósatt (S eða Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um lögmál Snells 

1. Það ákvarðar m.a. samband milli innfallshorns og brothorns á mótum vatns 
og lofts. 

2. Það útskýrir m.a. alspeglun í gleri 
3. Það er notað til að leiða út jöfnu Bernoullis 
4. Það gefur flotkraft á hlut í vökva  
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STÆRÐFRÆÐI – FJÖLVALSSPURNINGAR 
 
 
� Bein lína í hnitakerfi sker x-ásinn í –2 og y-ásinn í 5. Hver er jafna línunnar? 

1. y = 2,5x + 5        
2. 2y = 5x 
3. 5y = 2x + 10 
4. 5x – 2y + 5 = 0 
5. y/2 = x/5 

 
� Jafna línunnar hér á myndinni er:  

 
1. f(x) =  - 3x + 1 
2. f(x) = 3x + 1 
3. f(x) = 3x – 1 
4. f(x) = - 3x – 1  
5. Engin jafnanna hér að ofan lýsir línunni 

 

� Ákvarðaðu markgildið    

1. 3/2 

2.  ∞ 
3. 3 
4. –3 
5. er ekki til 

 
� Ferhyrningurinn hér til hliðar er innritaður í 

hring. Hve margar gráður er hornið x? 

1. 80°  
2. 85°  
3. 90°  
4. 95°  
5. 100°  
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� Upphaflegt verð vöru hækkaði um 20% en lækkaði síðan aftur um 20%. Hvaða 
fullyrðing um þessar breytingar er réttust? 

1. Verðið er nú 4% hærra en upphaflega verðið. 
2. Verðið er nú 2% hærra en upphaflega verðið. 
3. Verðið er nú það sama og upphaflega verðið. 
4. Verðið er nú 2% lægra en upphaflega verðið. 
5. Verðið er nú 4% lægra en upphaflega verðið. 

 
�  

ab

ba
a

ba

22 −

−

 

 
 Við einföldun verður stæðan hér fyrir ofan: 

1. b/(a + b) 
2. b/(a – b) 
3. a + b 
4. a – b 
5. ab 

 

� Samkvæmt skilgreiningu á brotnu veldi þá er 
q sp ra a⋅ : 

1. jafnt 
q p

s ra
+

 

2. jafnt 
p r

q sa
+

+  

3. jafnt 
sp rq

sqa
+

 

4. jafnt 
qs pra  

5. jafnt 
pr

qsa  
 
� Hvert af eftirfarandi föllum er oddstætt (ójafnt)? 

1. 3)( 3 −= xxf  

2. 45)( xxxg −=  

3. 
1

)(
2

3

+

+
=

x

xx
xh    

4. ( )12)( 32 +−= xxxxi      

5. xxxj −= 2)(  
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� Hver er helmingur tölunnar  420 ? 
1. 239 
2. 419 
3. 410 
4. 220 
5. 210 

 
� Hver eftirtalinna vigra er ekki samsíða vigrinum [ ]6, 21− ? 

1. [ ]2,7−  

2. [ ]6, 21−  

3. [ ]1,7 2−  

4. [ ]3 2, 7−  

5. [ ]6 7, 3−  

 
� Hvert er andhverfa fallið við f(x) = 2x? 

1. g(x) = 2x ln 2 
2. g(x) = 2x /ln 2 
3. g(x) = (ln x)/(ln 2) 
4. g(x) = ln (x – 2) 
5. g(x) = ln 2x 

 
� Fyrst lækkaði bensín um 5% og svo læakkaði það aftur um 2% og að lokum 

hækkaði það aftur í upphaflegt verð. Um hve mikið hækkaði það?  

1. 6,0% 
2. 7,0% 
3. 7,4% 
4. 7,5% 
5. 8,0% 

 
� Í hópi fjórtán handboltamanna eru þrír markverðir. Velja á sjö manna lið úr 

hópnum, þar af nákvæmlega einn markvörð. Möguleikarnir eru: 

1. 462 
2. 1386 
3. 2772 
4. 3432 
5. 6985440 
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� Tíu frambjóðendur keppa um sex sæti í prófkjöri. Á hve marga vegu geta sætin 
skipast? 

1. Færri en 100 vegu. 
2. Milli 100 og 1000 vegu. 
3. Milli 1.000 og 10.000 vegu. 
4. Milli 10.000 og 100.000 vegu. 
5. Fleiri en 100.000 vegu 

 
� Þegar stæðan (–x2 – 1)2 + (–x2 + 1)2 er einfölduð fæst 

1. 4x4 – 4x2 
2. 2x4 
3. 4x4 + 2 
4. 4x2 + 2  
5. 2x4 + 2 
 

� Látum A = {1, 3, 5, 6, 7, 9}, B = {3, 4, 7, 8, 9} og C = {4, 8}.  Þá er C 

1. A B∪  

2. A B∩  

3. \A B  

4. \B A  
5. ekkert af ofangreindu 

 
� Ofan á verð vöru leggst 120% gjald.  Hve hátt hlutfall af lokaverði vörunnar er 

gjaldið? 

1.   5/11 
2.   6/11 
3.   5/22 
4. 12/20 
5. 10/11 

 
� Margliðan x3 + 2x2 – x – 2 

1. hefur enga heiltölurót 
2. hefur nákvæmlega eina heiltölurót 
3. hefur nákvæmlega tvær ólíkar heiltölurætur 
4. hefur nákvæmlega þrjár ólíkar heiltölurætur 
5. hefur rótina 1/3  

 
� Innfeldi vigranna [2,4] og [–5,4] er 

1. [–10,16] 
2. [–3,8] 
3. –12 
4. 6 
5. 5 
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� Lograjafnan loga b c=  jafngildir vísisjöfnunni 

1. 
ab c=  

2. 
ba c=  

3. 
bc a=  

4. 
cb a=  

5. 
ca b=   

 
� Hringur hefur þvermálið 3,5 cm.  Sammiðja honum er annar hringur og stærri. 

Þegar svæðið á milli hringjanna (skástrikað á mynd) hefur sama flatarmál og 
minni hringurinn þá er mismunur á geislum (radíusum) hringanna, u.þ.b. 

1. 0,705 cm 
2. 0,725 cm 
3. 0,745cm 
4. 0,765 cm 
5. 0,785 cm 

 
 
� Teningi er kastað 5 sinnum.  Líkur þess að talan 6 komi upp nákvæmlega tvisvar 

sinnum eru 

1. 
( ) ( )

2 3 5
1/ 6 5 / 6

2

 
 
   

2. ( ) ( )
2 3

1/ 6 5 / 6
 

3. 
( ) ( )

2 2 5
1/ 6 5 / 6

2

 
 
   

4. 
( ) ( )

2 5 5
1/ 6 5 / 6

2

 
 
   

5. 
( )

5 5
1/ 6

2

 
 
   

 

� Ef 
cos

sin

x
y

x
= , þá er 

1. sin

cos

x
y

x

−
′ =  

2. tany x′ =  

3. 
2

sin

cos

x
y

x

−
′ =  

4. 
2

1

sin
y

x
′ = −  

5. 
2

1

sin
y

x
′ =  
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STÆRÐFRÆÐI – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 
 
� Merkið S við sannar fullyrðingar, en Ó við ósannar fullyrðingar. 

Tveir hringir hafa sameiginlegan miðpunkt. Minni hringurinn hefur radíus ¾ en 
radíus þess stærri er 1. 

1. Flatarmál minni hringsins er minna en flatarmál svæðisins sem lokast af  á 
milli hringanna 

2. Flatarmál stærri hringsins er π. 
3. Hlutfall flatarmála minni og stærri hringsins (minni/stærri) er 9/16. 
4. Flatarmál svæðisins sem lokast af á milli hringanna er 7π/16. 

 
� Merkið S við sannar fullyrðingar, en Ó við ósannar fullyrðingar.  

Setjum f(x)=1/(x–1).  

1. Fallið f(x) hefur aðfellur y = 1 og x = –1. 
2. Afleiða  f(x) er ( )f x′  = –1/(x2  – 1). 

3. Stofnfall f(x) er ln|x – 1| + C. 
4. Fallið f(x) tekur hágildi í x = 2. 

 
� Merktu S við sannar fullyrðingar, en Ó við ósannar fullyrðingar: Myndin hér fyrir 

neðan sýnir graf falls ( )f x .  

1. Fallið er annarstigs margliða. 
2. Fallið hefur tvo beygjuskilapunkta (hverfipunkta)  
3. f(x) = (x – 1)(x – 5) 
4. jafnan f(x) = 2 hefur nákvæmlega tvær lausnir 
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SAGA – FJÖLVALSSPURNINGAR 
 
 
� Í orðum Loðvíks XIV „ríkið, það er ég“ endurspeglast stjórnkerfið 

1. einveldi  
2. lýðveldi  
3. alræði  
4. þingræði 
5. lýðræði 

 
� Gamal Abdel Nasser var leiðtogi: 

1. Egypta  
2. Jórdana 
3. Ísraela  
4. Sýrlendinga 
5. Íraka 
 

� Hvaðan komu flestir íslensku vesturfararnir? 

1. Húnavatnssýslu 
2. Skaftafellssýslu 
3. Gullbringu- og Kjósarsýslu 
4. S-Múlasýslu 
5. N-Múlasýslu  
 

� Á Íslandi voru flestar galdrabrennur á   

1. Austfjörðum  
2. Snæfellsnesi  
3. Suðurnesjum  
4. Vestfjörðum  
5. Norðurland  
 

� „Spyrjið ekki hvað land ykkar getur gert fyrir ykkur, spyrjið hvað þið getið gert 
fyrir land ykkar“ eru minnistæð ummæli sögunnar.  Hver mælti þessi orð og í 
hvaða samhengi voru þau mælt?  

1. Fidel Kastró í dögun byltingarinnar 1959. 
2. Winston Churchill við upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar. 
3. John F. Kennedy í Víetnamsstríðinu.  
4. Adolf Hitler við lok seinni heimsstyrjaldarinnar.  
5. Níkíta Krúsjóv í Svínaflóadeilunni.  
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� Persastríðin eru upphaf hnignunar:  

1. Grikkja  
2. Rómverja  
3. Föníka  
4. Spartverja 
5. Gyðinga 

 
� Bretar hernámu Ísland þann: 

1. 10. maí 1939 
2. 10. maí 1941 
3. 10. maí 1940  
4. 10. maí 1950 
5. 10. maí 1944 

 
� Lögtaka kristni á Íslandi var einstæð vegna 

1. kjarkleysis ásatrúarmanna  
2. úrskurðar Þorgeirs ljósvetningagoða  
3. viðskiptatengsla höfðingja á Íslandi  
4. áhugaleysis konungs  
5. ættartengsla höfðingja á Íslandi 

 
� Hvaða þjóð í fornöld er jafnan talin hafa verið fyrst til að þróa ritmál? 

1. Egyptar 
2. Föníkar 
3. Grikkir 
4. Gyðingar 
5. Súmerar 

 
� Eitt þekktasta bókmenntaverk frá tímum Forn-Grikkja er leikritið Lýsistrata. Það 

er eftir 

1. Aristófanes 
2. Aristóteles 
3. Evripídes 
4. Hómer 
5. Sófókles 

 
� Jóhanna af Örk kom við sögu í 

1. frönsku byltingunni 
2. Hundrað ára stríðinu 
3. krossferðunum 
4. Rósastríðunum 
5. Þrjátíu ára stríðinu 
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� Ég get ekki lofað ykkur öðru en „blóði, striti, svita og tárum“. Þetta sagði 

1. Adolf Hitler við upphaf heimsstyrjaldarinnar síðari. 
2. Jósef Stalín eftir að Þjóðverjar höfðu ráðist inn í Sovétríkin 1941. 
3. Lyndon B. Johnson á dögum Víetnamstríðsins. 
4. Vladimir Lenín við upphaf rússnesku byltingarinnar. 
5. Winston S. Churchill í heimsstyrjöldinni síðari. 

 
� „Íslandi alt!“ var kjörorð 

1. Fjölnismanna 
2. heimastjórnarmanna 
3. Jóns Sigurðssonar 
4. ungmennafélaganna 
5. Þjóðliðs Íslendinga 

 
� „Nýsköpunarstjórnin“ sem mynduð var á Íslandi árið 1944 var samsteypustjórn 

1. Alþýðuflokks og Alþýðubandalags 
2. Alþýðuflokks, Sósíalistaflokks og Sjálfstæðisflokks 
3. Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
4. Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks 
5. Sjálfstæðisflokks og Alþýðubandalags 

 
SAGA – SATT/ÓSATT SPURNINGAR 
 

 

� Merkið satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um Jón Sigurðsson 
forseta. 

1. Hann lauk háskólaprófi með einni hæstu einkunn sem Íslendingur hefur 
fengið. 

2. Vegna framgöngu Jóns í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga komu Danir í veg 
fyrir að hann nyti styrkja frá dönskum stjórnvöldum og fengi embætti á 
vegum ríkisins. 

3. Hann var Vestfirðingur að uppruna og fæddur við Arnarfjörð. 
4. Hann var mikilvirkur fræðimaður og vann mikið starf í þágu íslenskrar 

sagnfræði. 
 

� Merkið satt (S) eða ósatt (Ó) við eftirfarandi fullyrðingar um Alþingi til forna. 

1. Mikilvægasta stofnun Alþingis til forna var Lögrétta og var hún í senn 
löggjafarsamkoma og dómstóll. 

2. Eitt af því sem þykir merkilegt við Alþingi Íslendinga er að það hefur 
starfað óslitið frá því það var stofnað árið 930 og allt fram til dagsins í dag. 

3. Stofnun Alþingis árið 930 markar upphaf þjóðveldisaldar en hún hefur 
einnig verið kölluð goðaveldisöld sökum þess að þá voru goðar valdamestu 
menn landsins. 

4. Á þjóðveldisöld höfðu allir frjálsir karlmenn jafnan atkvæðisrétt á Alþingi. 
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FÉLAGSFRÆÐI – FJÖLVALSSPURINGAR 
 
 
� Í öryggisráðinu eiga sæti 15 fulltrúar, þar af eru 5 þeirra fastafulltrúar. Munurinn á 

fastafulltrúum og öðrum fulltrúum er að: 

1. fastafulltrúar hafa neitunarvald 
2. fastafulltrúarnir eru kosnir úr öllum heimsálfunum fimm, einn úr hverri 
3. fastafulltrúar verða að vera lögfræðimenntaðir 
4. fastafulltrúarnir þurfa aðeins að mæta á aðalfundi ráðsins 
5. hver fastafulltrúi telst sem tvö atkvæði í ráðinu 

 
� Anna er 25 ára gömul með B.A. próf í félagsfræði. Hún er með þriggja ára starfs-

reynslu sem kennari en starfar nú sem framkvæmdastjóri Listahátíðar Selfoss. 
Áskipaðar stöður Önnu eru 

1. nafn og aldur 
2. aldur og kynferði  
3. kynferði og starfsreynsla 
4. starfsreynsla og prófgráða 
5. prófgráða og starf 

 
� Samkvæmt óskráðum reglum skólans er ætlast til að nemendur séu meðal 

annars kurteisir, snyrtilegir, mæti á réttum tíma og hlýði yfirboðurum 
skilyrðislaust. Þessar reglur eru kallaðar 

1. samsömun 
2. félagslegt festi 
3. dulda námskráin 
4. yfirlýst markmið 
5. þýði 

 

� Öll hegðun og færni sem við lærum og er sameiginleg íbúum samfélagsins 
kallast 

1. þýði 
2. félagslegt taumhald 
3. ásköpuð staða 
4. áunnin staða 
5. menning 

 
� Helsti handhafi félagslega taumhaldsins í flestum samfélögum er 

1. ríkisstjórnin 
2. löggjafarvaldið 
3. lögreglan  
4. skólinn 
5. fjölskyldan 

 
 
 
 




