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Mikä on
Luma-linja?

Luma-linjalla voit painottaa opintojasi matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, biologiaan,
maantieteeseen tai tietojenkäsittelytieteeseen
oman kiinnostuksesi mukaan. Linjalle valitut
opiskelevat pitkää matematiikkaa ja vähintään
yhtä luonnontieteellistä oppiainetta. Jos matematiikan oppimäärä myöhemmin pakottavista
syistä joudutaan vaihtamaan lyhyeksi, niin linjalla opiskelu vaatii myös toisen luonnontieteellisen oppiaineen opiskelua. Valituista luonnontieteellisistä oppiaineista on opiskeltava
myös syventävät kurssit. Opintotarjonnassa on
kaikissa linjan oppiaineissa myös koulukohtaisia kursseja.
Luma-aineita opiskellaan pääsääntöisesti linjan
omassa ryhmässä, joka pysyy koko lukioajan
samana. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka
luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääke-

tieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla.
Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä.
Luma-linjan opiskelija voi valita myös kaikkia
muita lukion kursseja.
Linjalle valitaan enintään 36 opiskelijaa lukuaineiden painotetun keskiarvon mukaan. Painotettavia aineita ovat matematiikka, kemia,
maantieto, fysiikka, äidinkieli ja kirjallisuus ja
biologia, joiden arvosanat kerrotaan kahdella.

Opiskelijavalinta
Luma-linjalle haetaan kevään yhteishaussa.
Linjalle valitaan enintään 36 opiskelijaa lukuaineiden painotetun keskiarvon mukaan. Painotettavia aineita ovat matematiikka, kemia,
maantieto, fysiikka, äidinkieli ja kirjallisuus ja
biologia, joiden arvosanat kerrotaan kahdella.

Luma-linja antaa
valmiudet jatko-opintoihin
luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja
tekniikan aloilla.

Kurssisisällöt
Pitkä matematiikka
Luvut ja lukujonot
MAY01P

Reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta,
funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta, lukujono, rekursiivinen
lukujono, aritmeettinen jono ja summa, logaritmi ja potenssi
sekä niiden välinen yhteys, muotoa a^x = b, xEℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen, geometrinen jono ja summa.

Polynomifunktiot ja yhtälöt
MAA02

Polynomien tulo ja muotoa (a+b)^n,n≤3,nEN olevat binomikaavat, 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten
lukumäärän tutkiminen, 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomifunktio, polynomiyhtälöitä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.

Geometria
MAA03

Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien,
pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.

Vektorit
MAA04

Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston
vektoreiden skalaaritulo, yhtälöryhmän ratkaiseminen, suorat ja tasot avaruudessa.

Analyyttinen geometria
MAA05

Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt,
itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta.

Derivaatta
MAA06

Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus
ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja
ääriarvojen määrittäminen.

Trigonometriset funktiot
MAA07

Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen
yhtälöiden ratkaiseminen, yhdistetyn funktion derivaatta,
trigonometristen funktioiden derivaatat.

Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA08

Potenssien laskusäännöt, juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, juuri-,
eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat.

Kurssisisällöt

Integraalilaskenta
MAA09

Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.

Todennäköisyys ja tilastot
MAA10

Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva
todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo,
normaalijakauma.

Lukuteoria ja todistaminen
MAA11

Konnektiivit ja totuusarvot, geometrinen todistaminen,
suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, induktiotodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi,
alkuluvut ja Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause,
kokonaislukujen kongruenssi.

Algoritmit matematiikassa
MAA 12

Iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, Newton-Cotes-kaavat:
suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö.

Differentiaali- ja
integraalilaskennan
jatkokurssi
MAA13

Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, käänteisfunktio, kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta,
funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit, lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden
summa.

Matematiikan kertauskurssi
MAA14

Pakollisten kurssien kertaus, edellisten vuosien ylioppilastehtävien ratkaisumalleja ja arviointikriteerejä.

Tilasto- ja
todennäköisyyslaskenta II
MAA15

Otantamenetelmät, tilastolliset asteikot, tarkennettu mediaani, vaihteluväli, vinousluku, kvartiilit, korrelaatiokerroin, regressio, binomijakauma, normaalijakauma, Poissonjakauma, jatkuvan jakauman tunnuslukujen määrittäminen
integroimalla, keskiarvon keskivirhe, luottamusväli, hypoteesin testaus.

Kompleksiluvut ja
differentiaaliyhtälöt
MAA16

Kompleksilukujen määritelmä ja laskutoimitukset, separoituvat differentiaaliyhtälöt, determinoiva yhtälö.

Kurssisisällöt

Vaativa pitkän matematiikan
kertauskurssi
MAA17

Suunnattu opiskelijoille, joiden arvosanatavoitteena ylioppilaskirjoituksissa on eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Lineaarialgebra
MAA18

Matriisilaskenta, lineaariset yhtälöryhmät, lineaarikuvaukset.

Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 2
MAA19

Osittaisderivaatat, sovelluksia kahden ja kolmen muuttujan
funktioista, pinta-aloja ja tilavuuksia.

Talousmatematiikka 1
MAA20

Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

Talousmatematiikka 2
MAA21

Yrityksen verotus, investointilaskenta, rahoitus ja lainat, yksityinen sijoittaminen ja yrityksen sijoitukset.

Yritysmatematiikka
MAA22

Yrityksen laskentatoimi ja yritysrahoitus, yrityksen liikekirjanpito ja budjetin laadinta.

Kurssisisällöt
Fysiikka
Fysiikka luonnontieteenä
FY01

Tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden
rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, liikeilmiöt.

Lämpö
FY02

Fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, lämpö, lämpötila, kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen, paine, kappaleiden
lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset, lämpöenergia, mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde, energian
säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta.

Sähkö
FY03

Sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki, yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait, sähköteho ja Joulen
laki, kondensaattori, diodi ja LED komponentteina, sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä, sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen.

Voima ja liike
FY04

Vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike, Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus etä- ja kosketusvoimia: paino,
kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus, liikeyhtälö,
momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa
tilanteissa, liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset, liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki.

Jaksollinen liike ja aallot
FY05

Fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa, tasainen ympyräliike, gravitaatiovuorovaikutus, harmoninen voima ja
värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen,
heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot, ääni aaltoliikeilmiönä, mallien ja simulaatioiden
suhde todellisuuteen.

Sähkömagnetismi
FY06

Fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa, magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä, varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki,
generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto
sähkövirran avulla, sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon
heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio, tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen.

Kurssisisällöt
Aine ja säteily
FY07

Näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen, energian
kvantittuminen, sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen
ja fotonit, aaltohiukkasdualismi, atomiytimen rakenne, ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja
massan ekvivalenssi, radioaktiivisuus ja hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö, tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi.

Kertauskurssi
FY08

Pakollisten kurssien kertaus, edellisten vuosien ylioppilastehtävien ratkaisumalleja ja arviointikriteerejä.

Hiukkasfysiikan kurssi
FY09

Kurssin tavoitteena on tutustua hiukkaskiihdyttimien ja -ilmaisimien toimintaan sekä niillä tehtäviin mittauksiin ja havaintoihin. Kurssiin kuuluu tutustuminen Helsingin ylipoiston kiihdytinlaboratorioon ja/tai Jyväskylän syklotronilaboratorioon
ja tiedeleiri Cernin tutkimuskeskuksessa (omakustanteinen).

Tähtitiede, kosmologia ja
suppea suhteellisuusteoria
FY10

Tähtitieteen havainnointimenetelmiä, pohjoisen pallonpuoliskon tähtitaivas, aurinkokunta: planeettojen järjestys,
auringon toiminta ja sen kehitys, galaksit, mustat aukot ja
niiden havaitseminen, eksoplaneetat, suppean suhteellisuusteorian perusteet.

Fysiikan työkurssi, FY11

Fysiikan laborointeja.

Elektroniikka
FY12

Tyypilliset elektroniikan komponentit: vastukset, kondensaattorit, käämit, diodit, transistorit. Piirien tekeminen kytkentälevylle, digitaalielektroniikan komponentit ja Boolen algebra.

Fysiikan matemaattiset
menetelmät
FY13

Derivaatta ja integraali fysiikassa, kappaleiden hitausmomentteja integraalien avulla, kompleksiluvut apuna RCL-piireissä, differentiaaliyhtälöt fysiikan tehtävissä.

Geofysiikka
FY14

Planeetta Maan pyöriminen ja liikkuminen, laattaliikunnot,
maamagnetismi, järvet, joet, lumi, routa, jää, meret, ilmakehän rakenne, säteily, sää ja ilmasto, aurinko, maan ylempi
ilmakehä, lähiavaruus.

Energia
TO01EN

Mitä energia on, mihin sitä kuluu, energiankäytön ympäristövaikutukset, energian säästäminen, tulevaisuuden skenaariot maapallolla, kytkökset ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kulutukseen, uusi teknologia, biotalous ja muut
ajankohtaiset innovaatiot.

Kurssisisällöt
Kemia
Kemiaa kaikkialla
KE01

Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä, alkuaineiden ja
yhdisteiden ominaisuuksia, aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen ja havainnointi.

Ihmisen ja elinympäristön
kemiaa
KE02

Kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden rakenteiden mallintaminen, avaruusrakenne ja isomeria,
orgaanisten yhdisteiden rakenne, ainemäärä ja pitoisuus,
työvälineiden ja reagenssien käyttö, liuosten valmistus, aineen rakenteen analyysimenetelmät.

Reaktiot ja energia
KE03

Kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta,
kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita,
energian ja aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa
ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely, sidosenergia
ja Hessin laki, kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö,
reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja
esittäminen.

Materiaalit ja teknologia
KE04

Kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa, metallien
ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari, atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden
jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä, hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot, sähkökemian keskeiset periaatteet:
jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi, kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen,
tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu,
yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa.

Kurssisisällöt

Reaktiot ja tasapaino
KE05

Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä,
homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot
protolyytit ja puskuriliuokset, tasapainoon liittyvät graafiset
esitykset, homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely.

Biokemia
TO01BK

Tärkeimmät biokemialliset yhdisteet, toiminta ja reaktiot,
solun toimintaan liittyvät keskeiset kokeelliset työt, yhteys
kemian ja biologian kurssien välillä.

Kurssisisällöt
Biologia
Elämä ja evoluutio
BI01

Elämän ominaisuudet ja perusedellytykset, elämän syntyvaiheet, solujen rakenne ja energiatalous, DNA ja geenien
ilmeneminen, eliön elinkaari, suvullinen ja suvuton lisääntyminen, luonnonvalinta ja sopeutuminen, lajien syntyminen
ja häviäminen, eliökunnan sukupuu.

Ekologia ja ympäristö
BI02

Ekologian perusteet, ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet.

Solu ja perinnöllisyys
BI03

Solu, biomolekyylit, tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta, DNA:n ja RNA:n rakenne, proteiinisynteesi ja
epigeneettinen säätely, solujen lisääntyminen, mitoosi, solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen, periytyminen ja
ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle, mutaatiot.

Ihmisen biologia
BI04

Ravintoaineet, ruoansulatus, verenkiertoelimistö, hengityselimistö ja hengityksen säätely, tuki- ja liikuntaelimistö, hermosto ja aistit, umpirauhaset ja hormonit, lämmönsäätely,
kemiallinen tasapaino, elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit, hedelmöitys, raskaus ja synnytys, sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus, perimän ja ympäristön merkitys.

Biologian sovellukset
BI05

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä
tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian
erilaiset sovellukset.

Ympäristöbiologian soveltava
kurssi
BI06

Maastonäytteiden kerääminen ja analysointi, lajiston kartoitus, ympäristön tilan seuraaminen, biotooppien kartoitus.
Kurssi voidaan toteuttaa myös intensiivisesti leirikouluna ulkomailla tai muualla Suomessa.

Lukion biologian kertauskurssi
BI07

Pakollisten kurssien kertaus, edellisten vuosien ylioppilastehtävien ratkaisumalleja ja arviointikriteerejä.

Kurssisisällöt

Solubiologian laborointikurssi
BI08

Laborointitöitä mahdollisesti yhteistyössä korkeakoulujen
kanssa. Harjoitellaan myös tieteellisen kirjoittamisen taitoja.

Ravitsemuksen biologiaa,
kemiaa ja terveystietoa
TO01RA

Elimistön tarvitsemat ravintoaineet ja niiden prosessointi,
ravintoaineiden kemiallinen koostumus, ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, energiantuotto maksimaalisessa
liikunnassa, eri kulttuurien ravintotottumukset.

Kurssisisällöt
Maantiede
Maailma muutoksessa
GE01

Alueelliset riskit, maailman karttakuvan ja paikannimistön
syventäminen, ilmastonmuutos ja globaalit ympäristöriskit,
maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja
pakolaisuus.

Sininen planeetta
GE02

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt, ilmakehä ja vesikehä liikkeessä, vyöhykkeisyys, ilmakehän rakenne,
tuulet, sateet, meriveden liikkeet, sää ja sen ennustaminen,
ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet, maapallon rakenne ja
muuttuvat pinnanmuodot, endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina.

Yhteinen maailma
GE03

Ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon
hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen, geomedia ja
muut ihmismaantieteen tietolähteet, tutkimusmenetelmät,
miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti, väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen,
kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Kestävä maa-, kala- ja metsätalous, raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti, palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus, liikenne, matkailu, globaali talous ja
informaatioteknologian kehitys, ihmistoiminnan alueellinen
rakenne, maankäyttö, keskukset ja periferiat.

Geomedia – tutki, osallistu ja
vaikuta
GE04

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä, kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys:
aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet, kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen
sitoumukset, pienimuotoisen tutkielman laatiminen.

Maantieteen kertauskurssi
GE05

Pakollisten kurssien kertaus, edellisten vuosien ylioppilastehtävien ratkaisumalleja ja arviointikriteerejä.

Kurssisisällöt

Kurssisisällöt
Tietojenkäsittelytiede
Ohjelmoinnin perusteet
TKT01

Tietokoneohjelman rakenne, kirjoittaminen ja kääntäminen,
syöttö- ja tulostuslauseet, valintarakenne, toistorakenteet,
aliohjelmat.

Ohjelmoinnin jatkokurssi
TKT02

Luokkahierarkia ja periytyminen, omien luokkien kirjoittaminen, ilmentymä- ja luokkametodien ero, virhe- ja poikkeustilanteiden käsittely, tiedostojen kirjoittaminen ja lukeminen.

Tietokantojen ja SQL-kielen
perusteet, TKT03

Relaatiotietokannan käsite, rakenne ja toiminta, tiedon tallentaminen tietokantaan, kyselyt SQL-kielellä.

Ohjelmoinnin harjoitustyö
TKT04

Ohjelman määrittely ja suunnittelu, toteutus, testaaminen ja
dokumentointi. Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Introduction to Computer
Science, TKT05

Tietojenkäsittelytiede tieteenalana, englanninkielisen tieteellisen kurssimateriaalin käyttäminen ja suomenkielisen
tiivistelmän kirjoittaminen, tietojenkäsittelyn etiikka ja tutkimuskohteet. Suorituskieli voi olla osin tai kokonaan englanti.
Kurssin laajuus on 2 kurssia.

Tietokoneavusteinen tiede
TO02TAT

Tieteellisen aineiston muodostaminen tietotekniikkaa hyödyntäen.

Johdatus elektroniikkaan ja
ohjelmointiin
TO02JEO

Fysiikkaa, ohjelmointia ja matematiikkaa yhdistelevä kurssi.
Tavoitteena perehtyä elektronisten laitteiden toimintaperiaatteisiin sekä johdattaa ohjelmoinnin alkeisiin. Rakennetaan ja ohjelmoidaan pieniä robotteja.

Johdatus luovaan
ohjelmointiin
TO02JLO

Kuvataidetta, ohjelmointia ja matematiikkaa yhdistelevä
kurssi: ohjelmointi visuaalisen ilmaisun työkaluna, antaa valmiudet jatkaa ohjelmointia esimerkiksi Javan parissa.

Kurssisisällöt
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietokone työvälineenä
TVT01

Kurssilla varmistetaan, että opiskelijalla on lukio-opinnoissa
tarvittavat tieto- ja viestintätekniset perustaidot: tietokoneen käyttöjärjestelmän, opiskelussa tarvittavien tietojärjestelmien ja toimisto-ohjelmien hallinta.

TVT-ajokortti I
TVT02

Opiskelijan suorittaman A-ajokorttitutkinnon neljä ensimmäistä moduulia voidaan hyväksilukea lukio-opinnoiksi. Tietotekniikan perusteet, laitteen käyttö ja tiedon hallinta, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta.

TVT-ajokortti II
TVT 03

Opiskelijan suorittaman A-ajokorttitutkinnon kolme viimeistä moduulia voidaan hyväksilukea lukio-opinnoiksi. Tietokannat, grafiikka, internet.

Seuraa meitä
keravanlukioaikuislukio
@keravan_lukio
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