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Info
• Paikalla rehtori Jouko Kauppinen, apulaisrehtori Jatta Paakkinen sekä opinto-

ohjaajat Johanna Ahonen ja Eija Pakola

• Käymme läpi Puolalanmäen lukion kielitarjonnan.

• Voit kysyä milloin vain joko kirjoittamalla chatiin tai esittämällä kysymyksesi. 
Myös muita kuin kieliin liittyviä kysymyksiä voi esittää.

• Huomaa: Wilma on suljettu juhannuksen jälkeisellä viikolla. Muutoksia ehditään 
tehdä vielä elokuun alussa.

• Äidinkieli / S2



Ruotsin kieli
• Sekä A- että B1-ruotsi alkavat vasta 3. periodissa. Ehdit siis hyvin vielä miettiä, 

kumman valitset.

• Voit itse valita, luetko ruotsia A-kielenä vai B1-kielenä.

• Mikäli olet saanut yläkoulussa B-ruotsista hyvän arvosanan, kannattaa tässä 
vaiheessa harkita siirtymistä A-ruotsin lukijaksi. Ruotsin opintojaksot vastaavat 
toisiaan numerollisesti eli oppimäärän vaihtaminen tarvittaessa myöhemmin 
takaisin on sujuvaa eikä aiheuta lisäopiskelua.

• A-kielen pakollisia opintoja on lukiossa 12 opintopisteen verran.
• B-kielen pakollisia opintoja on lukiossa 10 opintopistettä.



A-kielet

• A-kielet Puolalanmäen lukiossa: englanti, saksa, ranska ja venäjä.

• Kaikki alkavat 2. periodissa. Valinnat tehdään siis vasta koulun alettua.

• A-kielen pakollisia opintoja on lukiossa 12 op., joista ensimmäisenä vuonna 6.



Lyhyt kieli B3
• B3-kielinä voi lukiossamme opiskella saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää. 

Kyseessä on uutena alkava kieli. 

• Kaikki nämä alkavat heti 1. periodissa
• Lyhyet kielet on sijoitettu samaan palkkiin 7 (= samaan aikaan). Jos siis 

haluat aloittaa useamman uuden kielen, voit valita toisen niistä jonkin 
muun turkulaisen lukion opintotarjottimesta. Pyydä opolta apua.

• Italia (IAB3) opetetaan TSYKin lukiossa 3. periodista alkaen.
• Latina (LAB3) opetetaan Klassillisen lukiossa 3. periodista alkaen. 

• Mikäli haluat aloittaa uuden kielen, vastaa kyselyyn (linkki saamassasi s-
postissa).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd50AUf8n8FxS8t9whX5gGnl2rc89yeoonBj4LsOowwTyA-hQ/viewform


Lyhyt kieli B2

• B2-kielinä voi lukea saksaa ja ranskaa. Kyseessä on siis kieli, jota olet jo 
opiskellut yläkoulussa. 

• B2-opiskelijat liittyvät aloittaneiden B3-opiskelijoiden ryhmään yleensä 
aloittavan kielen 3. opintojaksosta alkaen. B2-kielen opinnot alkavat siis 
periodissa 4.

• Mikäli kaipaat yläkoulun asioiden kertausta, voit hyvin mennä mukaan jo B3-
kielen opintojaksoille 1 ja/tai 2. Siinä tapauksessa, vastaa kyselyyn (linkki 
saamassasi s-postissa).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd50AUf8n8FxS8t9whX5gGnl2rc89yeoonBj4LsOowwTyA-hQ/viewform

