YLIOPPILASKIRJOITUKSET

syksy 2018
KIRJALLISET KOKEET

KIRJALLISET KOKEET:
17.9. maanantai äidinkieli lukutaito 69+11

aika

kokelaat

8.00

päivälukiolaiset
a-linja

24.9.maanantai vieras kieli lyhyt 11+2

tila

lkm

liikuntasali
liikuntasali

68
10

erillistilat

1+1

19.9. keskiviikko vieras kieli, pitkä 204+19
aika kokelaat
tila
8.00 englanti A-U
liikuntasali
englanti V-Ö
auditorio
saksa
auditorio
venäjä
auditorio
a-linja

lkm
181
17
1
1
18

kokelaat
8.00
8.00 a-linja

paikka
auditorio
auditorio

lkm
11
2

erillistilat
25.9.tiistai äidinkieli kirjoitustaito+suomi toisena
kielenä 73+11
aika kokelaat
paikka
lkm
8.00 A-Ö
liikuntasali
68
8.00 a-linja
liikuntasali
10
8.00 suomi toisena
liikuntasali
4

erillistilat

1+1

27.9.torstai ruotsi, pitkä ja keskipitkä 72+11

aika kokelaat
8.00 A-Ö
a-linja
erillistilat
28.9 perjantai
aika kokelaat
8.00 A-Ö
a-linja

paikka
liikuntasali

lkm
71
9
1+2

ps, ff, hi, fy, bi

140+10

paikka
liikuntasali
liikuntasali

lkm
136
9

erillistilat:
4+1
1.10. maanantai matematiikka lyhyt ja pitkä 73+17
erillistilat

6
8.30 A-Ö
8.30

erillistilat
21.9. perjantai reaali uskonto,
elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto 167+25
aika

kokelas

paikka

lkm

8.00

päivälinja

liikuntasali

166

auditorio

21

a-linja

erillistila

1+4

liikuntasali
liikuntasali

71
14

2+3

JÄRVENPÄÄN LUKIO Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää
Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori 040 315 2308, Jarno Hautamäki, apulaisrehtori 040 315 2525, Tuija Lehtinen
0403152575
Päivi Järvinen, a-linjan apulaisrehtori 040 315 2509, lukiosihteerit 040 315 2306 ja 040 315 2562
Kaikkiin kokeisiin on saavuttava täsmällisesti merkittynä ajankohtana (+ merkin jälkeinen luku = aikuislinjan
kokelaat).
Tarkista ajoissa koeajat ja -paikat. Voit varmistaa oman sijoituspaikan lukiosihteeriltä. Myöhästyneet voidaan
sulkea pois kokeesta!
Luethan wilmasta yo-ohjeistuksen ennen yo-kokeita!
Tässä muutamia muistettavia asioita valmistautuessa yo-kokeeseen:
1.Toimitathan lääkärintodistuksen viipymättä lukiosihteerille, jos sairastut yo-kokeiden aikana. Terveydenhoitajan
todistus ei riitä. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi diagnoosi ja sairasloma-aika, johon koepäivät sisältyivät.
2. Matemaattiset TAULUKOT JA LASKIMET (MA, MB, FY, KE, GE) tuodaan viimeistään ko. koetta edeltävänä
päivänä klo 12 lukiosihteerille. Kirjoita jo kotona nimesi selvästi sekä laskimeen että taulukkokirjan päälle! 3. Ota
mukaan kynä, kumi ja viivotin sekä matematiikkaan harppi ja geokolmio.
4. Älä tuo mitään paperia mukanasi, ei edes nenäliinoja! Koepaperit ja talouspaperia saat salista.
5. Eväät on pakattava läpinäkyviin rasioihin tai kelmuihin.
6. Vaatetuksessa ei saa olla tekstejä.
7. Kännyköitä, älykelloja yms. ei saa tuoda koetilaan!! Arvoesineet jätettävä kotiin!
YO-kokeessa muistettavaa:
Koetilaan saapuville annetaan kokelas- ja istumapaikkanumero salin/luokan ovella. Ole tarkkana numeroissa, jottet
sekoita niitä keskenään.
Kuuntele ohjeet huolellisesti!
Kirjoita koepapereihin kokelasnumerosi, nimikirjoituksesi ja nimesi tekstaten.
Mitään koetilaisuudessa saatua paperia ei saa taittaa tai repiä ja kaikki paperit on palautettava yo-valvojalle!
Jos sinulla on koetilaisuuden aikana asiaa, nouse seisomaan ja odota valvojaa.
Tarkista vielä lopuksi, että kaikissa koepapereissasi on nimesi ja kokelasnumerosi.

