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Quiz om gymnasieretninger 
     

   HHX – Handelsgymnasium                      HTX – Teknisk Gymnasium           STX – Alment Gymnasium 

                                HF – Højere Forberedelseseksamen            IB – International Baccalaureate 

 

På hvilke gymnasieretninger SKAL man have 
2. fremmedsprog? (tysk/fransk/spansk) 

På alle tre-årige gymnasieretninger  

1 Kun på HHX og HTX  

Kun på HHX og STX  

 Hvor har man et kunstnerisk fag  
– fx billedkunst eller musik? 

Kun på STX  

2 På STX og HF  

Kun på HF  

På hvilket gymnasium SKAL  
man have faget ”Teknik” på  

det højeste niveau – altså A-niveau? 

HTX  

3 STX  

HF  

Faget ”International økonomi” er et  
særligt fag på hvilket gymnasium? 

IB  

4 HHX  

STX  

På hvilke gymnasier skal man vælge  
studieretning efter tre måneder? 

På alle gymnasier  

5 På alle de tre-årige gymnasieretninger  

Kun på STX  

På hvilken gymnasieretning  
vælger man en fagpakke –   

fx ”Pædagogik” eller ”Krop og sundhed”? 

HTX  

6 IB  

HF  

Hvor skal man ikke til eksamen i alle fag, 
men man får til gengæld 

standpunktskarakterer i alle fag? 

Alle de tre-årige gymnasieretninger  

7 HF  

HHX og HTX  

Hvor mange steder i Aalborg 
kan man tage HHX? 

Et sted  

8 To steder  

Tre steder  



Forberedelse til Intro-kurser 2021                                                                                                         Bilag 1 
 

Hvilke to gymnasieretninger har 
Aalborghus, Aalborg Katedralskole og 
Nørresundby Gymnasium til fælles? 

HF og HHX  

9 STX og HTX  

STX og HF  

Hvilke to gymnasieretninger  
tilbydes på Hasseris Gymnasium? 

STX og HTX  

10 HTX og IB  

STX og IB  

Hvor skal man til eksamen i alle fag? 

HF  

11 STX  

HTX  

Har HTX to adresser –  
både på Tech College og i Friis? 

Ja  
12 

Nej  

På hvilke to gymnasieretninger 
 har man mange af de samme fag? 

HF og HTX  

13 STX og HTX  

STX og HF  

Hvor ofte skal man regne med at lave 
lektier, når man går i gymnasiet? 

Ca. hver anden dag  

14 Stort set hver dag  

Kun i weekenden  

Hvor SKAL man involvere sig i frivilligt 
arbejde som en del af uddannelsen  

– fx et hjælpearbejde med børn eller ældre? 

HF   

15 STX  

IB  

På hvilket gymnasium kan man  
tage en STX på to år? 

Aalborghus  

16 Aalborg City Gymnasium  

Aalborg Katedralskole  
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