
ABI-INFO K-2020 
 

PRELIMINÄÄRIKOKEET ja kurssikokeet 
 ti 28.1. äidinkielen preli  sali ja luokka 105 
 ke 29.1. ENA_10, SAB3_9 preli sali 
 to 30.1. matematiikan preli  sali ja luokka 105 
 pe 31.1. Re1 preli (BI, HI, PS, FY)  sali ja luokka 105 (FY_8)   
 ma 3.2. Re2 preli (YH, KE, GE, TE, UE)   sali ja luokka 105 (YH_5) 
 ti 4.2. ENA_12 koe (maks. 4h) sali 

 prelien kesto 6h, saa poistua 3h kuluttua kokeen alkamisesta, eväät koululta 

 prelit ja kokeet alkavat klo 8.15 

 ajoissa paikalle (viimeistään varttituntia ennen kokeen alkamista)! 
  
YO-MAKSUJEN ERÄPÄIVÄ 31.1. 
 
PENKKARIT TO 6.2. 

 penkkarikirjeen alaosa on oltava palautettuna ryhmänohjaajalle 
 asiallinen käytös 
 päihteiden osalta ns. nollatoleranssi 
 RO-tuokio klo 9.20 

 
YO-KIRJOITUSTEN KIRJALLISET KOKEET LUKION SALISSA ja LUOKASSA 105 

 koeaika 9.00 – 15.00 

 paikalla oltava KLO 8.20 

 omat eväät mukaan, laitetaan tarjottimille 

 muista myös laturi sekä kuulokkeet (kuulokkeet eivät saa olla sellaiset, joissa on jotain 
langatonta tekniikkaa, bluetooth tms.).  

 Sammuta kone koetta edeltävänä päivänä ja sitten käynnistä uudelleen ja sammuta 
(mahd. päivityksien asentuminen). 

 kielten kokeissa vieraskieliset tekstit tulee peittää ennen saliin tuloa 

 fysiikan, kemian, maantieteen ja matematiikan kokeiden edellä taulukot ja laskimet 
luovutettava koululle nimellä varustettuna koetta edeltävänä koulupäivänä viim. klo 13 

- taulukkokirjan kanteen ja laskimeen maalarinteippipätkä ja siihen oma nimi 

 laukut ja suljetut puhelimet rehtorin huoneeseen 
 

Kevään 2020 yo-koepäivät (tarkempi jako salin ja 105:n välillä tulee Wilmaan) 
 
ti  10.3.    äidinkieli, lukutaidon koe   SALI JA LUOKKA 105 
 
to 12.3.    äidinkieli, kirjoitustaidon koe  SALI JA LUOKKA 105 
 
pe 13.3. vieras kieli (ENC, SAC), lyhyt oppimäärä  LUOKASSA 105 
 
ma 16.3. ruotsi (pitkä ja keskipitkä oppimäärä)  SALISSA 
 
ke 18.3. matematiikka   SALI JA LUOKKA 105 

  
pe 20.3.    vieras kieli (ENA), pitkä oppimäärä  SALISSA 
 
ti 24.3. uskonto, yhteiskuntaoppi, kemia     SALISSA 
 terveystieto, maantiede   105 
 
to 26.3.    biologia, fysiikka    SALISSA 
 psykologia, historia   105 

  



 
 
 
WILMASSA KYSELY TIETOKONEASIASTA. KÄY VASTAAMASSA JAKSON LOPPUUN MENNESSÄ. 
 
   
   
 

 ABI 

3. JAKSON KOKEIDEN PALAUTUSPÄIVÄNÄ 19.2. KLO 14.30 RO-TUOKIO, JOSSA 

JAETAAN KOKONAISARVOSTELUTODISTUKSET 
 

 

 
JOS AIOT VALMISTUA KEVÄÄLLÄ 2020, NIIN KAIKKI PALAUTETTAVAT TYÖT TULEE 
OLLA PALAUTETTUNA PE 3.4. MENNESSÄ JA KAIKKI KOKEET TULEE OLLA TEHTYNÄ 
PE 24.4. MENNESSÄ.   
 (Huom. to 23.4. uusintakuulustelu) 
 
Mahdolliset arvosanakorotusten tentit on oltava tehtynä pe 8.5. mennessä. 

 

 


