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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Vedlegg som skal
leverast inn

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva blir det lagt vekt på at du kan:




gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap
forklare korleis noko heng saman, gjere greie for
løysingar, bruke kunnskap/teori
vurdere ein situasjon, setje løysingar opp mot kvarandre
(drøfte), analysere deg fram til løysingar, grunngi vala du
gjer og gjere greie for konsekvensar av vala dine osb.

Den endelege vurderinga av svaret skal vere ei heilskapleg
vurdering av den samla presentasjonen din.
Andre
opplysningar

Eksamen

Vurderingsrettleiinga gir deg informasjon om kva som blir
forventa av svaret ditt, og kva sensor vil vektlegge.
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1) Naturtyper og næringsetablering

I denne oppgåva skal du ta utgangspunkt i eit område der du er kjent.
a) Gje ei skildring av korleis areala vert nytta i området.
b) Gje døme på at arealbruken har negative konsekvensar for lokalmiljø eller
biologisk mangfald.
c) Vurder arealbruken i området i høve til prinsipp for berekraftig
ressursforvalting.
d) Kva for moglegheiter ser du for utvikling av ny næringsdrift basert på lokale
naturressursar i området.

2) Bedriftsetablering og sal

a) Bruk eit døme og gjer greie for korleis ein kan gå fram ved etablering av ei ny
verksemd.
b) Kva er ein forretningsplan og kvifor er det viktig å lage ein forretningsplan ved
etablering av ny verksemd?
c) I forretningsplanen skal du seie noko om kva for eigeform verksemda skal ha.
Nemn to ulike eigeformer og forklar skilnadane på dei.
d) Ta utgangpunkt i ditt eige døme og forklar kva for sals- og omsetnadsformer
som er vanlege for det produktet.

e) På kva for måtar må produktet klargjerast for sal?

3) Kvalitet og økonomi

a) Ta utgangspunkt i eit produkt du kjenner godt og gjer greie for kva ein meiner
med kvalitet i høve til det produktet.
b) Kva gjer produsenten for å få best mogeleg kvalitet på produktet?
c) Kva gjer andre for å sikre at produktet har best mogeleg kvalitet før det kjem
ut til kunden?
d) Gje døme på at betre kvalitet gjev betre pris for produsenten.
e) Kva er eit vedlegg og korleis blir vedlegg klargjort for rekneskapsføring?
f) Forklar kva for opplysningar du finn i ein rekneskap.

Nemn to ulike nøkkeltal for rekneskapen og forklar kva dei kan nyttast til ved analyse
av rekneskapen.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Vedlegg som skal
leveres inn

Ingen

Informasjon om
vurderingen

Vurderingsveiledning

I denne oppgaven blir det lagt vekt på at du kan:




gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap
forklare hvordan noe henger sammen, gjøre rede for
løsninger, anvende kunnskap/teori
vurdere en situasjon, sette løsninger opp mot hverandre
(drøfte), analysere deg fram til løsninger, begrunne valg
du gjør og redegjøre for konsekvenser av dine valg osv.

Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig
vurdering av den samlede presentasjonen din.
Andre
opplysninger
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Vurderingsveiledningen gir deg informasjon om hva som
forventes av svaret ditt, og hva sensor vil vektlegge.
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1) Naturtyper og næringsetablering

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i et område der du er kjent.
a) Beskriv hvordan arealene brukes i området.
b) Gi eksempler på at arealbruken har negative konsekvenser for lokalmiljø eller
biologisk mangfold.
c) Vurder arealbruken i området i forhold til prinsipper for bærekraftig
ressursforvaltning.
d) Hvilke muligheter ser du for utvikling av ny næringsdrift basert på lokale
naturressurser i området.

2) Bedriftsetablering og salg

a) Bruk et eksempel og gjør rede for hvordan man kan gå frem ved etablering av
en bedrift.
b) Hva er en forretningsplan og hvorfor er det viktig å lage en forretningsplan ved
etablering av ny virksomhet?
c) I forretningsplanen skal du si noe om hvilken eieform bedriften skal ha. Nevn
to ulike eieformer og forklar forskjellene på dem.
d) Ta utgangpunkt i ditt eget eksempel og forklar hvilke salgs- og
omsetningsformer som er vanlige for det produktet.
e) På hvilke måter må produktet klargjøres for salg?

3) Kvalitet og økonomi

a) Ta utgangspunkt i et produkt du kjenner godt og gjør rede for hva som menes
med kvalitet i forhold til det produktet.
b) Hva gjør produsenten for å få best mulig kvalitet på produktet?
c) Hva gjør andre for å sikre at produktet har best mulig kvalitet før det kommer
ut til kunden?
d) Gi eksempler på at bedre kvalitet gir bedre pris for produsenten.
e) Hva er et bilag og hvordan blir bilag klargjort for regnskapsføring?
f) Forklar hvilke opplysninger du finner i et regnskap.
g) Nevn to ulike nøkkeltall for regnskapet og forklar hva de kan brukes til ved
analyse av regnskapet.
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