
YLISTARON LUKIO, ILMOITTAUTUMINEN YLIOPPILASTUTKINTOON  kevät / syksy 20____ 

 

Nimi:___________________________________________  Henkilötunnus: _____________-_______ 

Osoite: ____________________________________________________________________________ 

Puhelin: ______________________  Sähköposti: __________________________________________ 

 

PAKOLLISET KOKEET (rengasta kokeen numero ja taso, rastita ja kirjoita kokeen nimi tarvittaessa) 

(Voit valita korkeintaan 4 koetta )      taso oppimäärä uusinta  
                             (H = hylätyn uusinta) 

1.  Äidinkieli                                                                                                                                H 

2.  Toinen kotimainen kieli (ruotsi)    A / B      ____                       H 

3.  Vieras kieli _________________________________ A / C      ____                       H 

4.  Matematiikka       M / N      ____                       H 

5.  Reaaliaineen koe I  ___________________________   (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)               H 

6. Reaaliaineen koe II ___________________________   (uskonto ev-lut, yhteiskuntaoppi, kemia,                              H 

                                                                                                                                                                               maantiede, terveystieto) 

HUOM! Vain yksi reaaliaineen koe voi olla pakollinen! 

 

YLIMÄÄRÄISET KOKEET (rengasta kokeen numero ja taso sekä rastita ja kirjoita kokeen nimi tarvittaessa,) 

         taso oppimäärä uusinta 

7.  Toinen kotimainen kieli (ruotsi)    A / B     ____                        H 

8.  Vieras kieli  _______________________________ A / C     ____                        H 

9.   _______________________________ A / C     ____                        H 

10.   _______________________________ A / C     ____                        H 

11.  Matematiikka       M / N     ____                        H 

12.  Reaaliaineen koe I  ___________________________   (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)               H 

13. Reaaliaineen koe II ___________________________   (uskonto ev-lut, yhteiskuntaoppi, kemia,                              H 

                                                                                                                                                                               maantiede, terveystieto) 

HUOM! Yhdellä koekerralla voit valita yhden reaaliaineen I kokeen ja yhden reaaliaineen II kokeen ja 

korkeintaan kaksi lyhyttä vierasta kieltä. Pitkiä vieraita kieliä voit valita vain yhden per koekerta. 

 

Päiväys: ___ / ____ 20____ Allekirjoitus: _________________________________________ 

 

SUUNNITELMA TUTKINNON SUORITTAMISEKSI (ei sitova): 

Pakolliset aineet suoritan tai olen suorittanut: kaikki pakolliset nyt (ks yllä) 

Äidinkieli         kevät / syksy 20____ 

Pakollinen A-tason koe : _________________________ kevät / syksy 20____ 

 Muut kaksi pakollista:      _________________________ kevät / syksy 20____ 

         _________________________ kevät / syksy 20____ 

 
Kokeiden tasot ovat: kielet pitkä A, keskipitkä (ruotsi) B, lyhyt C; matematiikka pitkä M, lyhyt N 

Luetut oppimäärät ovat: peruskoulun 3. luokalta alkanut kieli A1; peruskoulun 5. luokalta alkanut kieli A2 

7. luokalta alkanut kieli B1; 8. luokalta alkanut kieli B2, lukiossa alkanut kieli B3; matematiikka pitkä A, lyhyt B 

 
Olen aikaisemmin osallistunut yo-kokeisiin:  

 

kevät/syksy vuosi aine    taso pakollinen/ylimääräinen  arvosana 

 

________ _____ _______________________ ___ ___________________ ______ 

________ _____ _______________________ ___ ___________________ ______ 

________ _____ _______________________ ___ ___________________ ______ 

________ _____ _______________________ ___ ___________________ ______ 

________ _____ _______________________ ___ ___________________ ______ 


