
 

Booking og supplerende materiale 
I nedenstående skema fremgår det hvad de enkelte bookingnavne indeholder, samt hvad der skal hentes af supplerende materiale på 
materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver 
 
Bookingnavn Prøver, der bookes  Supplerende materiale ved generalprøven 
FP9 Dansk, skriftlig fremstilling • FP9 Dansk, skriftlig fremstilling  
FP9 Dansk, skriftlig fremstilling (for 10. klasse 
elever) 

• FP9 Dansk, skriftlig fremstilling (for 10. 
klasse elever) 

 

FP9 Matematik • FP9 Matematik uden hjælpemidler 
• FP9 Matematik med hjælpemidler 

Opgavehæftet til opgaven med hjælpemidler skal 
hentes på Materialeplatformen og udleveres til 
eleverne ved prøven. 

FP9 Matematik (for 10. klasse elever) • FP9 Matematik uden hjælpemidler (for 10. 
klasse elever) 

• FP9 Matematik med hjælpemidler (for 10. 
klasse elever) 

 

FP9 Dansk, retskrivning og læsning • FP9 Dansk, retskrivning 
• FP9 Dansk, læsning 

Hæftet ”Læsning TEKSTER” skal hentes på 
Materialeplatformen og udleveres til eleverne 
ved prøven 

FP9 Dansk, læsning og retskrivning (for 10. 
klasse elever) 

• FP9 Dansk, retskrivning (for 10. klasse 
elever) 

• FP9 Dansk, læsning (for 10. klasse elever) 

 

FP9 Engelsk • FP9 Engelsk, lytte- og læsefærdighed 
• FP9 Engelsk, sprog og sprogbrug 
• FP9 Engelsk, fri skriftlig fremstilling 

Hæfte 1 skal hentes på Materialeplatformen og 
udleveres til eleverne ved prøven. 

FP9 Tysk • FP9 Tysk, lytte- og læsefærdighed 
• FP9 Tysk, sprog og sprogbrug 
• FP9 Tysk, fri skriftlig fremstilling 

Hæfte 1 skal hentes på Materialeplatformen og 
udleveres til eleverne ved prøven. 

FP9 Fransk • FP9 Fransk, lytte- og læsefærdighed 
• FP9 Fransk, sprog og sprogbrug 

Hæfte 1 skal hentes på Materialeplatformen og 
udleveres til eleverne ved prøven 



 
• FP9 Fransk, fri skriftlig fremstilling 

FP9 Biologi • FP9 Biologi  
FP9 Geografi • FP9 Geografi  
FP9 Fysik/kemi • FP9 Fysik/kemi  
   
FP10 Dansk, skriftlig fremstilling • FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, del a 

• FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, del b og c 
Hæftet til del a skal hentes på 
Materialeplatformen og udleveres til eleverne 
ved prøven. 

FP10 Matematik • FP10 Matematik Opgavehæftet skal hentes på 
Materialeplatformen og udleveres til eleverne 
ved prøven 

FP10 Tysk • FP10 Tysk, sprog og sprogbrug 
• FP10 Tysk, fri skriftlig fremstilling 

 

FP10 Engelsk • FP10 Engelsk, sprog og sprogbrug 
• FP10 Engelsk, fri skriftlig fremstilling 

 

FP10 Fransk • FP10 Fransk, sprog og sprogbrug 
• FP10 Fransk, fri skriftlig fremstilling 

 

 
 

 
 
 


