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OULUN AIKUISLUKIO
YLIOPPILASKOKEET, KEVÄT 2018
KAIKKI KOKEET KIRJOITETAAN KASTELLIN MONITOIMITALOLLA, Sairaalanrinne 5
KIRJALLINEN KOE alkaa klo 9.00, kokoontuminen Kastellin monitoimitalon ala-aulassa klo 8.30
MA 12.2.

paperinen koe: äidinkieli, tekstitaidonkoe

KUULLUNYMMÄRTÄMISKOE: Kokoontuminen aikuislukion kanslian edessä 30 min. ennen koetta.
KE 14.2.

Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
paperinen koe: venäjä, C-taso

Paikalla klo 10.30, koe alkaa klo 11.00

KIRJALLISET KOKEET alkavat klo 9.00, kokoontuminen Kastellin monitoimitalon ala-aulassa
paperiset kokeet klo 8.30, sähköiset kokeet klo 8.00.
MA 12.3.

paperinen koe: äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe
paperinen koe: suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

KE 14.3.

sähköinen koe: maantiede, terveystieto, uskonto, et, yhteiskuntaoppi
paperinen koe: kemia

PE 16.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
sähköinen koe: englanti, ranska, espanja, saksa
paperinen koe: venäjä

MA 19.3.

sähköinen koe: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

KE 21.3.

sähköinen koe: psykologia, filosofia, historia, biologia
paperinen koe: fysiikka

PE 23.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
sähköinen koe: englanti, ranska, espanja, saksa
paperinen koe: venäjä

MA 26.3.

paperinen koe: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

SÄHKÖINEN YO-KOE
Keväällä 2018 sähköinen ylioppilaskoe on
 englanti, ruotsi, finska, saksa, ranska, ja espanja (sähköinen kirjallinen koe sisältää kuuntelukokeet)
 filosofia, maantiede, biologia, yhteiskuntaoppi, psykologia, uskonto, et, historia ja terveystieto
Opiskelija tuo kokeeseen oman kannettavan tietokoneensa.
Abittiohjausta järjestetään Kastellin monitoimitalon 1. kerroksen luokassa 41036 klo 16.00–17.00
to 1.2., ma 26.2., ma 12.3., ti 13.3., ke 14.3., ma 19.3. ja ke 21.3.
Lisätietoja sähköisestä yo-kokeesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje
KOEPÄIVINÄ OPISKELIJOIDEN ON OLTAVA KASTELLIN MONITOIMITALON 1. KERROKSEN ALA-AULASSA
PAPERISISSA KOKEISSA VIIMEISTÄÄN 30 MIN. ENNEN KOKEEN ALKAMISTA JA SÄHKÖISISSÄ KOKEISSA
VIIMEISTÄÄN 1 TUNTI ENNEN KOKEEN ALKAMISTA.
Kirjallisissa kokeissa kokelaalle annetaan lautanen eväitä varten. Kokelas ei saa itse tuoda mukanaan koetilaan mitään papereita, kynäkoteloita, nenäliinoja tai eväspapereita. Kielten kokeissa vaatteissa ei saa
olla kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä. Matkapuhelinta ei saa viedä koesaliin, se pitää luovuttaa pois
kokeen ajaksi tai jättää ulkovaatteiden säilytystilaan.
Ota yo-kokeisiin mukaan henkilöllisyyspaperit.
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PYSÄKÖINTI
Ole ajoissa liikkeellä, jotta löydät pysäköintipaikan!
JOS SAIRASTUT,
ilmoita mahdollisimman aikaisin koululle kansliaan tai rehtorille.
Rehtori Panu Kela p. 044 7039 388 tai kanslia p. 050 3166 510.
Kevään 2018 YO-TUTKINNON PRELIMINÄÄRIT AIKUISLUKIOLLA
Äidinkieli
pe 26.1.2018 klo 15.00–21.00,lk 42074, ilmoittautuminen: marita.karsikas(at)eduouka.fi
Kemia
ma 5.2.2018 klo 16.00–21.00, ei ilmoittautumista. tarmo.hautajarvi(at)eduouka.fi
Fysiikka
ti 6.2.2018 klo 16.00–21.00, ei ilmoittautumista. tarmo.hautajarvi(at)eduouka.fi
Matematiikka ke 7.2.2018 klo 16.00–21.00, ei ilmoittautumista. tarmo.hautajarvi(at)eduouka.fi
Englanti
ma 12.2.2018 klo 16.00–21.00, sähköinen koe.
Ruotsi
ti 13.2.2018 klo 16.00–21.00, lk 42074, tiedustelut anne.kela(at)eduouka.fi
Reaaliaineiden preliminäärit järjestetään illan 4. jakson reaaliaineiden kertauskurssien koepäivinä.
ma 12.2. klo 17-20 terveystieto, uskonto luokka 41084 (41023)
ti 13.2. klo 17-20 terveystieto, maantiede luokka 41084 ( 41073)
to 15.2. klo 17-20 biologia luokka 41084
Reaaliaineissa ilmoittautuminen ja lisätiedustelut:
biologia, terveystieto: laura.hallanoro(at)eduouka.fi maantiede: tiina.sauvola(at)eduouka.fi
uskonto, historia: paivikki.halla-aho(at)eduouka.fi filosofia, et: sari.heikkila(at)eduouka.fi
psykologia, yhteiskuntaoppi: kaisa-leena.sakkinen(at)eduouka.fi
KOROTUSTENTIT
Tutkinnon jälkeen pidettäviin korotustentteihin (koko oppiaine yhdellä kuulustelulla) on ilmoittauduttava kansliassa 28.3.2018 mennessä, jonka jälkeen laaditaan tenttilista.
AINEKOHTAISET OHJAUSTILAISUUDET AIKUISLUKIOLLA
Kemia
ma 5.2.2018
klo 16.00
Fysiikka
ti 6.2.2018
klo 16.00
Äidinkielen ohjaus ja preliminäärin palautus ti 6.2.2018 klo 15.30
Matematiikka ke 7.2.2018
klo 16.00
Reaali, yleisinfo ma 12.2.2018
klo 16.00 luokka 41081
Ruotsi
ti 13.2.2018
klo 16.00
Englannin kielessä ainekohtaista abien ohjausta ei järjestetä. Ohjausta annetaan abi-kursseilla.
Reaaliaineiden ainekohtaiset ohjaustilaisuudet pidetään illan 4. jakson reaaliaineiden kertauskurssien
alussa. Koulun kotisivujen abi-infossa on opettajan ohjeita kirjoittajille.
YKSITYISKOHTAISEMMAT OHJEET
Yksityiskohtaisempia ohjeita löytää monisteesta – Kevään 2018 yo-kokelaille.
Monisteen voi tulostaa koulun kotisivujen www.oulunaikuislukio.fi Ylioppilaskirjoitukset-sivuilta.
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