
STX, mundtlig matematikeksamen 

Matematik C 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil37 

 Til mundtlig eksamen i matematik på C-niveau kender du spørgsmålene 

inden din eksamen.  

 Du kan derfor forberede dig på hvert spørgsmål inden du skal til 

eksamen.  

 Du har 24 minutters foberedelse til selve eksamen, hvor du skal gøre dig 

klar til at præsentere dit svar på det udtrukne spørgsmål. 

 Selve eksamen varer også 24 minutter bestående af to dele: I den første 

del af eksamen skal du fremlægge dit svar på det spørgsmål, du har 

trukket og svare på eventuelle spørgsmål fra lærer og censor. Den anden 

del foregår som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. 

 

 

 

Matematik B 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil36 

 

 Til mundtlig eksamen i matematik på B-niveau kender du spørgsmålene 

inden din eksamen.  

 Du kan derfor forberede dig på hvert spørgsmål inden du skal til 

eksamen.  

 Du har 30 minutters foberedelse til selve eksamen, hvor du skal gøre dig 

klar til at præsentere dit svar på det udtrukne spørgsmål. 

 Selve eksamen varer også 30 minutter bestående af to dele: I den første 

del af eksamen skal du fremlægge dit svar på det spørgsmål, du har 

trukket og svare på eventuelle spørgsmål fra lærer og censor. Den anden 

del foregår som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. 

 

 

 

 



Matematik A 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil35 

 

 Til mundtlig eksamen i matematik på A-niveau kender du spørgsmålene 

inden din eksamen.  

 Du kan derfor forberede dig på hvert spørgsmål inden du skal til 

eksamen.  

 Du har 30 minutters foberedelse til selve eksamen, hvor du skal gøre dig 

klar til at præsentere dit svar på det udtrukne spørgsmål. 

 Selve eksamen varer også 30 minutter bestående af to dele: I den første 

del af eksamen skal du fremlægge dit svar på det spørgsmål, du har 

trukket og svare på eventuelle spørgsmål fra lærer og censor. Den anden 

del foregår som en samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. 

 

 

 


