ActionTrack: Tutustuminen lukioon

1. Valitse oikeat vaihtoehdot
a. Tehtaan piipusta tulee hiilidioksidia (CO2) ja vettä (H2O).
b. Tehtaan piipusta tulee happea (O2) ja vetyä (H2).
c. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta merien pinta nousee.
d. Ilmastonmuutoksen seurauksena Suomessa voidaan kasvattaa banaaneja.
e. Elämän yleisimpiä alkuaineita ovat hiili, vety ja happi.
f. Elämän yleisimpiä alkuaineita ovat rauta, uraani ja kalsium.
g. Suomen kansalliskukka on ruusu.
h. Suomen kansalliseläin on karhu.
i. Iho on ihmisen suurin elin.
j. Berliini sijaitsee Ranskassa.

2. Kuinka monella eri tavalla 4 henkilöä voi asettua jonoon?
a. 12
b. 16
c. 20
d. 24
e. 28
f. 32
3. Erään musiikkikappaleen esittämiseen kuluu 40-henkiseltä kuorolta 7 min ja 40
sekuntia. Eräässä esityksessä kolme kuoron jäsentä on flunssan takia poissa.
Kuinka kauan tämän kappaleen esittämiseen kuluu 37-henkiseltä kuorolta? 7 min
40 sekuntia eli ei vaikuta
4. Minkä Kollaa kestää?
a. Neuvostoliiton rynnistyksen
b. Saksan vyöryn
c. Ruotsin houkutuksen
d. Viron alennustilan
5. Mikä Baabelissa romahti?
a. kunto
b. kielitaito
c. itsetunto
d. ulkonäkö
6. Kouluruokailu on olennainen osa koulupäivää. On tärkeää, että syöt kouluruuan
päivän aikana, koska päivät ovat pitkiä. Kerro, mistä muista asioista on tärkeä
huolehtia, jotta jaksat kouluarjessa.
smartmoves.fi

7. Mitä kieltä seuraavat tervehdykset ovat? Vastaa samassa järjestyksessä, kuin
missä tervehdykset ovat.
a. ¡Hola! Espanja
b. Grüß Gott! Saksa
c. Ciao! Italia
d. Salut ! Ranska
e. Tjena! Ruotsi
f. Howdy! Englanti
g. Privet! Venäjä
h. Tere! Viro
i. Bom dia! Portugali
j. Ni hao! Kiina
8. Videoi tarina, josta ilmenee liikunta, kuvataide ja musiikki. Keksi videolle nimi.
(Videon pituus max 15 s)
9. Yhdistä musiikkilajit ja kuvat.
a. Marssi (4)
b. Country (5)
c. Samba (3)
d. Jazz (1)
e. Punk (2)
10. Ylioppilastutkinto suoritetaan lukio-opintojen päätteeksi. Ylioppilaaksi valmistuu, jos
a. opiskelija on suorittanut lukiokurssit ja suorittaa pakolliset kokeensa
hyväksytysti 1-3 tutkintokerralla.
b. opiskelija on suorittanut lukiokurssit ja suorittaa pakolliset kokeensa
hyväksytysti 1 tutkintokerralla.
c. opiskelija on suorittanut pakolliset kokeensa hyväksytysti 1-3 tutkintokerralla.
d. kaksoistutkinnon suorittajalta ei vaadita ammatillisen perustutkinnon tai
lukion oppimäärän valmistumista. Osallistuminen ylioppilaskokeisiin riittää.
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