
Tentaregler

Regler under själva tentan:

• Frågor angående tentan i sig ställs via Tentaklienten (SC). Frågor av annan karaktär (exempelvis 
frågor om Emacs, kompilering, Zoom, ect.) ställs via Zoom. Klicka på knappen ”Ask for Help” så 
hjälper vi dig så fort som möjligt.

• Du ska sitta i en ostörd miljö utan andra personer i samma rum. Du ska hela tiden, undantaget 
planerade pauser, vara uppkopplad och synlig i Zoom videosamtal.

• Du kommer behöva legitimera dig under tentamen. Ha ditt foto-id redo.

• All kommunikation är förbjuden, undantaget frågor till kurspersonal.

• All form av kopiering eller avskrift är förbjuden.

• Om/när du skickar in en uppgift för rättning så accepterar du samtidigt och godkänner tentans 
regler och förbinder dig att följa dem. 

• Vid toalettbesök ska du sätta upp en papperslapp med ”Toa” synlig i din kamerabild. Tentavakten 
kommer att logga alla tidpunkter du inte syns på skärmen.

• Alla former av regelbrott medför att din tentamen underkänns direkt.

Regler vid inskickning av uppgifter:

• I tenta-pdf:en finns uppgifter som är graderade efter betyg. Uppgifterna för högre betyg bygger till
stor del på de uppgifter som har lägre betyg. Man kan alltså återanvända delar ifrån en "lägre" 
uppgift till en "högre".

• Det går INTE att få ett lägre betyg på en "högre betygsuppgift", d.v.s. om du skickar in en betyg 4 
uppgift kan du inte få betyg 3 på denna. Motsvarande för betyg VG och 5.

• Du får skicka in en uppgift på samma betygsnivå flera gånger. Den sist inskickade (inom 
tentatiden) är den som rättas. OBS! skicka då in på korrekt assignment (se uppgiften för vilket 
assignment-nummer som gäller)! 

• Det är OK att skicka in lösningar på alla deluppgifter. 

• Det räcker att skicka in uppgifter på de betygsnivåer du satsar på, d.v.s. man måste inte skicka in 
alla "längre betygsuppgifter" om man satsar på högre betyg (MEN, tänk på andra punkten ovan).
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