TEHTÄVÄT OPPILAILLE 2018
Kouvolan Yhteislyseossa voi opiskella:
a) metsä- ja eräpainotteisella linjalla
b) Studies in English –opinnoissa
talouslinjalla

c) yhteiskunta- ja

Mitä tarkoittaa 4H:n H-kirjaimet?
a) 4 hyvää ja hienoa hetkeä elämässä b) herkkä, haaveilija, harkinta, hyvyys
c) harkinta, harjaannus, hyvyys, hyvinvointi
Kuinka monta "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoittelijaa työskenteli Kymen Seudun Osuuskaupan
toimipaikoissa kesällä 2018?
a) n. 70
b) n. 150
c) n. 240
Missä kaupungeissa sijaitsevat XAMK:in kampukset?
a) Kotka, Kouvola, Savonlinna, Mikkeli
b) Kotka, Kouvola, Helsinki
c) Mikkeli, Kouvola, Helsinki
Minä vuonna Kouvolan Urheiluakatemia on perustettu?
a) v. 2006
b) v. 2008
c) v. 2010
Mikä on Kuusankosken lukion opiskelijakunnan possumaskotin nimi?
a) Japu
b) Jeppe
c) Kuuska
Missä kaupungeissa Esedu tarjoaa metsäalan opetusta?
a) Mikkeli
b) Pieksämäki
c) Savonlinna
Kuinka monta verkkokurssia Kouvolan iltalukiossa on tarjolla?
a) 23
b) 41
c) 76
Kuinka paljon maanteiden tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä? (Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry)
a) 50 %
b) 70 %
c) 90 %
Mitä kaikkea voi puusta tehdä? (Stora Enso)
a) Paitoja
b) Isoja kerrostaloja

c) Kirjoja ja pakkauksia

Mihin Elimäen lukion ykkösten opintomatka keväällä 2019 suuntautuu?
a) Tukholma
b) Lontoo
c) Pietari
Millä Valkealan lukion kurssilla saattaa päästä valmistamaan sushia?
a) ENA3 - Kulttuuri-ilmiöitä
b) VKK1 - Vieras kieli ja kulttuuri
c) HI6 - Maailman kulttuurit kohtaavat
Minkä vesistön alueella Valkealan opisto sijaitsee?
a) Vuohijärven
b) Saanjärven

c) Kymijoen
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Missä ja kuinka usein nuorisovaltuusto kokoontuu? (Kouvolan kaupunki, nuorisopalvelut)
a) Kouvola-talolla kerran viikossa
b) Ohjaamossa kaksi kertaa kuukaudessa
c) Kaupungintalolla kerran kuukaudessa
Mitä alla olevista asioista on Kouvolan Ohjaamossa?
a) TE-toimiston ammatinvalintapsykologi
b) Terveydenhoitaja
c) Työnhaun pikatreffejä ja koulutusneuvoja
Mikä sana yhdistää KooKoota, Koplaa ja Kouvoja?
a) Ruokakulttuuri
b) Urheilukaupunki

c) Taide

Mikä on UPM:n Kouvolassa toimivien tehtaitten pääraaka-aine?
a) Puu
b) Turve

c) Öljy

Mitä seuraavista tutkinnoista voit suorittaa Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa?
a) kosmetologi, parturi-kampaaja, merkonomi
b) kokki, jalkojenhoitaja, koulunkäynninohjaaja
c) putkiasentaja, myyjä, datanomi
Voit solmia oppisopimuksen vasta kun olet täyttänyt (KSAO)
a) 15 vuotta
b) 18 vuotta

c) 21 vuotta

Jatkuva haku on tarkoitettu (KSAO)
a) vain alle 18-vuotiaille

c) kaiken ikäisille

b) vain 18 täyttäneille

Mihin muotiassistentti työllistyy? (KSAO)
a) Vaatetus- ja kosmetiikka alalle
b) Ruokakaupan kassalle

c) Vaatetusompelijaksi

Mihin muotiassistentti voi erikoistua? (KSAO)
a) Meikkaukseen ja hiustenlaittoon
b) Stailaamiseen ja vaatetukseen

c) Kaikkiin edellä oleviin
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