
HAAPAVEDEN LUKIO ILMOITTAUTUMISLOMAKE YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

KEVÄÄLLE 2022 LOMAKE 1A / UUSI TUTKINTO

Sukunimi _____________________________ Etunimet _______________________________
                                                                                                                                                                                                           

Sähköpostiosoite                                                                                                                       

Katuosoite                                                                                                                     

Postinumero ja toimipaikka                                                                                                                    

Henkilötunnus                                                                                                                     

Puhelinnumero                                                                                                                         

Lukion opiskelija Ammatillisen tutkinnon suorittaja

Osallistun keväällä 2022 seuraaviin pakollisiin kokeisiin Kyseessä on

(rastita valitsemasi kokeet ja merkitse kokeen taso) uusinta

äidinkieli

suomi toisena kielenä

toinen kotimainen kieli (ruotsi) kokeen taso ________

vieras kieli _________________ kokeen taso ________

vieras kieli _________________ kokeen taso ________

matematiikka kokeen taso ________

reaaliaineen koe _________________

reaaliaineen koe _________________

Osallistun keväällä 2022 seuraaviin ylimääräisiin kokeisiin

toinen kotimainen kieli (ruotsi) kokeen taso ________

vieras kieli _________________ kokeen taso ________

vieras kieli _________________ kokeen taso ________

matematiikka kokeen taso ________

reaaliaineen koe _________________

reaaliaineen koe _________________

Päiväys  _________ / __________ 2021

Allekirjoitus ___________________________________________

Reaaliaineet (ryhmiteltynä koepäivittäin):

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

uskonto (evl/ort), elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Ylioppilaskokeet on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana

Koepäivät löytyvät sivulta ylioppilastutkinto.fi

Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi reaaliaineen koetta (eri päivinä)

Kokeen tasot toinen kotimainen kieli    A (pitkä)  tai  B (keskipitkä)

vieras kieli   A (pitkä)  tai  C (lyhyt)

matematiikka   A (pitkä)  tai B (lyhyt)



Olen aiemmin osallistunut ylioppilastutkintoon seuraavasti

Milloin (K/S vuosi) Oppiaine Kokeen taso Pakoll/ylim.

________________ ___________________________________   ________ _____________

________________ ___________________________________   ________ _____________

________________ ___________________________________   ________ _____________

________________ ___________________________________   ________ _____________

________________ ___________________________________   ________ _____________

Suunnitelma ylioppilastutkinnon viiden pakollisen kokeen suorittamisesta

Osallistun keväällä 2022 tutkintoon hajauttamalla ja aion jatkaa tutkintoani seuraavasti

Syksyllä 2022 osallistun seuraaviin pakollisiin kokeisiin:

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

Keväällä 2023 osallistun seuraaviin pakollisiin kokeisiin:

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

____________________________________________          Kokeen taso ________

Suoritan pakollisen pitkän oppimäärän (A-tason) kokeen              ____________________  kokeessa

KEVÄÄLLÄ 2022 JA SEN JÄLKEEN TUTKINNON ALOITTAVAT

Ei tarvitse ilmoittaa etukäteen mitkä aineet suorittaa pakollisena ja mitkä ylimääräisenä

Kokelaan tulee osallistua vähintään viiteen kokeeseen

Pakollinen tutkintoaine on äidinkieli ja sen lisäksi on suoritettava vähintään kolmesta

alla mainitusta ryhmästä yhteensä neljä koetta:

ruotsi, vieras kieli, matematiikka, reaalikoe

Pakollisten joukossa voi siis olla kaksi reaalikoetta tai kaksi vierasta kieltä

Tutkintoon voi sisällyttää saman aineen eri tasoisia kokeita. Ne lasketaan yhdeksi tutkinto-

aineeksi

Lomakkeen vastaanottajan kuittaus: ___________________________________ Pvm ________



                                                                                                                                                                                                           


