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Lukion rakenne



Opiskelupainotteinen yleislukio

• pitkä ja erikoispitkä matematiikka sekä

fysiikka ja kemia (mahdollisuus jopa 40 

kurssiin)

• neljä A-kieltä

• yhteiskunta- ja talouslinja

• liikunta ja kilpaurheilijoiden valmennus

• lukiodiplomit



Kolme lukiovuotta

1. vuosi, lukion aloitus

• paljon pakollisia kursseja 

• luokalliset rakenteet

2. vuosi, laajeneva valinnaisuus

• valinnaisuus ja oma vastuu lisääntyvät

• saavutetaan osallistumisoikeus yo-kokeisiin

• tuki- ja kertauskurssit

3. vuosi, lukion päättövaihe

• kertauskurssit / > kokonaisvaltainen oppiminen

• valmistautuminen yo-tutkintoon



LUOKKAMUOTOINEN OPETUS (1. vuosi)

2. jakso

1. KU1 LI1 MU1 BI3 PS3 wRUA8 wUE3 wYH1 wÄI9

2. GE1 KU2 MAA2 RAB301 RUB101 SAB301 ENA4 FI2 KE3 RUB103 UE1 YH3 wEAB38 wFY8 wPS7 wRAA7 wÄI9

3. HI1.A ENA2.B ÄI1.C BI1.D ENA1.E MAB4 MAE7 MU2 UE2 ÄI4 wFY8 wMAA15 wRUB7 wYH1

4. KE1 MAE2 RAB201 SAB201 ENA5 ET2 FY5 MAA6 YH4 wENA8 wMAB8 wPS7 wRUB6 wYH4

5. KE1 MAA2 PS1 RAA1 YH2 ENA4 FI2 FY5 HI2 TE1 wMAE12 wSAB28 wTE3 wUE3 wÄI9

6. ÄI1.A HI1.B ENA2.C ENA1.D BI1.E MAA6 RUA4 YH2 ÄI4 wKE5 wMAA12 wMAB8 wSAA7 wSAB211 wÄI9

7. FY1 MAA2 PS1 RUA1 RUB101 YH2 BI4 EAB304 ENA5 MAA6 wFI4 wMAA15 wRAB28 wÄI9

8. FY10 HI5 HI10 wSAA12

9. MAA19 MAE19

2. jakso

1. KU1 LI1 MU1

3. HI1.A ENA2.B ÄI1.C BI1.D ENA1.E

6. ÄI1.A HI1.B ENA2.C ENA1.D BI1.E





Munkassa tehdään tulosta



Sähköisten kokeiden käyttöönoton kehitys Munkkiniemen 

yhteiskoulussa

Lukuvuosi Abittikoe Muu sähköinen koe

2013-14 - 8

2014-15 1 24

2015-16 88 12

2016-17 139 21

2017-18 (tilanne 3. jakson jälkeen) 108 10

Buuttausharjoitus



MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUSSA 

LUKUVUONNA 2016–2017 VALMISTUI 147 YLIOPPILASTA

Ylioppilas suoritti keskimäärin kuusi yo-koetta

Reaaliaineen kokeen kirjoitti 99 % uusista ylioppilaista

80 % ylioppilaista suoritti vähintään kaksi reaaliaineen koetta

Laudatur

Eximia 58,0 %

Magna }



Ylioppilaat 2016–2017

• ylioppilaita yhteensä 147

• pitkän matematiikan kirjoittaneita opiskelijoita 89

• lyhyen matematiikan kirjoittaneita opiskelijoita 39

• seitsemän oppilasta sai  Teknologiateollisuuden 1000 € 

kannusstipendin



AJANMUKAINEN KOULURAKENNUS,

MONIPUOLISET OPETUSVÄLINEET,

TOIMIVAT JÄRJESTELYT

MOTIVOITUNUT

OPISKELIJA

AMMATTITAITOISET

JA SITOUTUNEET

OPETTAJAT

KOTI JA 

VANHEMMAT

Opiskelu on yhteistyötä



Haku ja keskiarvoraja



Yhteishaku

• keskiarvo 8,58 (vuonna 2017)

• hakuaika päättyy 13.3.2018

• lisätietoja hakumenettelystä oman 

peruskoulun oppilaanohjaajalta



Yhteiskunta- ja talouslinja



Yhteiskunta- ja talouslinja

• Laaja valikoima hyödyllisiä kursseja

• Runsaasti luokan ulkopuolista toimintaa

• Tapahtumia koululla

• Diplomi linjalta



Valintaperusteet lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle

1 2 3

Keskiarvo, 

painottamaton,

maksimissaan 10 

pistettäPääsykoe

maksimissaan

8 pistettä

Lisänäyttö

maksimissaan

2 pistettä
Lukuaineiden 

keskiarvo

Pääsykoe

• yhteiskuntatieto

• taloustieto

• lakitieto

• yhteiskunnalliset ja 

taloudelliset 

ajankohtaisasiat

Hakemus

• suositus

• harrastuneisuus



Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinja

PÄÄSYKOE

Pääsykoe järjestetään tiistaina 8.5.2018 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa. Kokeen kesto 

on 90 min. Kokeessa on monivalintatehtäviä, käsitteenmäärityksiä ja essee. Pääsykokeeseen 

osallistuminen ja siitä suorituminen vähintään 4,8 pisteellä on edellytys linjalle hyväksymiselle. 

HAKEMUS

Pakollinen hakemus koostuu motivaatiota ja

suuntautuneisuutta osoittavasta hakukirjeestä

sekä mahdollisista suosituksista ja todistuksista

yhteiskunnallisesta harrastuneisuudesta. Hakemus

linjalle toimitetaan viimeistään 13.3.2018. Hakemusta

saa kuitenkin täydentää liitteillä tai suosituksilla 13.4.2018 saakka. 





• sama ryhmä koko lukion ajan

• panostetaan matematiikan ymmärtämiseen

• arvostelu kuten pitkässä matematiikassa

• automaattisesti kaikki yo-kurssit

• mat. yo-kirjoitukset jo 3. vuoden syksyllä

• hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja 

jatko-opintoihin

• tukee fysiikan ja kemia opiskelua



Kilpailut

Kansallinen kilpailu
Neljän tieteen kilpailut kahdessa sarjassa

Nordplus kilpailu

Osallistujamaat: Viro, Liettua, Latvia, Ruotsi, Venäjä ja Suomi
Tänä vuonna kilpailut pidettiin Suomessa Munkkiniemen 
yhteiskoulussa.

Molemmissa edellä mainituissa kilpaillaan teoreettisesti kirjallisilla 
kokeilla matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa lukion eri ikätasoilla. 
Kilpailuvalmennus sisältyy erikoispitkään matematiikkaan.

EUSO eli European Union Science Olympiads
Kilpaillaan Euroopan unionin maiden kesken ( 25-28 maata) käytännön 
laboratoriotöiden avulla 3 opiskelijan joukkueina. Työt ovat biologian, kemian 
ja fysiikan tietoja vaativia testejä. Vuoden 2014 kilpailut olivat Kreikassa 
(Ateena), vuonna 2015 Itävallassa (Klagenfurt) ja vuonna 2016 Tartossa
Osallistujille järjestettiin Tiedevalmennuskurssi.

Erikoiskurssi:

Cern kurssi järjestetään 2-3 vuoden välein

Kurssi sisältää Cernin hiukkaskiihdyttimeen tutustumisen sekä erillisiä 
luentoja. 

Nordplus Tallinnassa

EUSO Klagenfurtissa Itävallassa



Syventymiskohteena kielet



Matkakursseilla maailmalla…  

• Vieraiden kielten kulttuurin ja maantuntemuksen kurssit

sisältävät matkaosion. Ennen matkalle lähtöä suoritetaan

valmisteleva opintokokonaisuus koulussa. 

• Painopiste kursseilla on kielen oppimisessa: pääsee

käyttämään kieltä oikeassa ympäristössä ja tilanteissa ja 

vierailukohteissa, joihin ei yleensä turistimatkalla päädy.  

• Vieraiden kielten opintotarjonnassa kursseja on järjestetty

Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan, Saksaan, Itävaltaan, 

Ranskaan ja Ruotsiin. 



Matkakursseilla maailmalla…  

• Matkakursseja järjestetään myös muiden kuin kieliaineiden

puitteissa: esim. tekstiilityön kurssi New Yorkissa ja YT-linjan

opintomatka Viroon.  

• Munkkiniemen yhteiskoulu on ystävyyskoulu kiinalaisen

Beijing Academyn kanssa. Yhteistyön puitteissa järjestetään

kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi Kiinaan kesäkuussa

2018.   



Matkakursseilla maailmalla…  

New 

York

Uppsala

Strasbour

g 

München



Deutsches Sprachdiplom ja YO-tutkinnon uudistuminen

• DSD-tutkinto on kansainvälisesti

tunnustettu kielitutkinto, joka soveltuu

sekä A- että B-saksan lukijoille.

• DSD mahdollistaa parhaimmillaan

suoran pääsyn Saksan

korkeakouluihin. 

• Munkkiniemen yhteiskoulu testaa

ylioppilastutkinnon vieraiden kielten 

suullisen kielitaidon koeatta.  



Liikunta ja urheilu



LIIKUNTA JA URHEILU

• hyvät olosuhteet ja välineet

• valinnaisuus

• kilpaurheilijoiden fyysinen valmennus

• lajivalmennus



Lukiomessut liikuntahallissa



Tervetuloa lukiomessuille


