YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Käytännön ohjeet kevään 2020
kirjoittajille

Kirjoituspäivät kevät 2020













ti 10.3. äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena
kielenä -koe
to 12.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja
keskipitkä oppimäärä
ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto,
yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka,
biologia

KIRJOITUSPAIKAT








Koulun auditorio ja auditoriosiiven luokat
Kokelaan on itse varmistettava, ettei tuo
kirjoituksiin mitään luvatonta:
⚫ Ota pois eväistä käärepaperit sekä
säilytysastioista kannet.
⚫ Poista tai peitä teipillä jo kotona etiketit ja
vastaavat.
⚫ Pukeudu vaatteisiin, joissa ei ole tekstejä.
⚫ Ei älykelloja, langattomia kuulokkeita jne...
Pukeudu järkevästi kerroksittain.
Palauta tarjotin puhdistettuna samaan paikkaan,
josta sen otit.
Tuokaa kirjoitustilaan ensin kone ja sen jälkeen
eväät.

AJOISSA PAIKALLE


Tule paikalla viimeistään 30 min ennen
kokeen alkua!
⚫

⚫
⚫
⚫



kirjoitustilan tilan ja paikka- sekä kokelasnumeron
tarkistus (aulassa ja auditorion sekä luokkien
ovissa)
kuulet tärkeimmät kokeeseen liittyvät ohjeet
ehdit rauhassa käynnistää koneen
myöhästyminen häiritsee omaa suoritustasi, mutta
myös muitakin kirjoittajia

Jos sairastut tai olet myöhässä, soita Vesalle
040-3341098 tai Anne-Eenille 050-4695696
⚫

⚫

sairastapaukset käsitellään koululla
tapauskohtaisesti
Ytl voi tietyissä tilanteissa mitätöidä kokeeseen
osallistumisen

OHJEITA SÄHKÖISEEN KOKEESEEN


Tarvitset kokeessa:
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫



Tule ajoissa paikalle:
⚫




henkilöllisyystodistuksen (tai ajokortti/passi)
oman tietokoneen langallisella verkkoyhteydellä (usb-adapteri
tarvittaessa)
langallisen hiiren
langalliset kuulokkeet (ei saa olla bluetooth-optiota)
laturin johtoineen
koneen käynnistys, äänitesti, tunnistautuminen, ohjeet, kokeen
valinta

Koneen testaustilaisuus tänään
Lautakunnan ohjeita kokeeseen:
⚫
⚫

Yleiset digabi-ohjeet: https://www.abitti.fi/
YTL:n sivut:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/digabi

KÄYTÄNTEET


Koetilassa liikkuminen
⚫

⚫



Kun päätät kokeen:
⚫

⚫
⚫



jos haluat vessaan, nouse seisomaan paikallasi ja
odota lupaa
nosta kätesi ylös selvästi, jos esimerkiksi haluat
paperia tai sinulla on ongelmia koneesi kanssa.
tarkista, että jätät vain sallitun määrän vastauksia
esitä henkkarit päävalvojalle ja
palauta abittitikku ja paperit
vaaditut kokelastiedot kirjoitettuna kaikkiin
papereihin ja luonnokset yliviivattuna

OLE HUOLELLINEN!

AINEKOHTAISET OHJEET


Tutustu aina huolella kunkin kokeen
vastaamisen teknisiin vaatimuksiin:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

valitse oikea koe
katso sanamäärät
kuinka moneen tehtävään kussakin osiossa saa
tai pitää vastata
miten aineistoja pitää käyttää, vaaditaanko
kuvaajia tai vastaavia
sähköisessä kokeessa huomioi vastausten
lukumäärä tarkasti, poista ylimääräiset teksti
niistä tehtävistä, joita et ole jättämässä
arvosteltaviksi

Ainekohtaiset ohjeet lautakunnan sivuilla:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koeko
htaiset-maaraykset-ja-ohjeet

AINEKOHTAISET OHJEET
matematiikka
Yhteensä 10 tehtävää
⚫ A-osa: 4 tehtävää, joihin kaikkiin vastataan
⚫ B1-osa: 5 tehtävää, joista 3 vastataan
⚫ B2-osa: 4 tehtävää, joista 3 vastataan
⚫ A-osassa ovat käytössä GNOME-laskin, KCalc ja
SpeedCrunch ja B-osassa ovat käytössä kaikki
ominaisuudet.
⚫ Omaa laskinta saa käyttää B-osassa.
⚫ A-osassa ei aikarajaa, mutta vasta A-osan palautuksen
jälkeen tulee laskin ja Abitin tukiohjelmat käyttöön.

TAULUKOT JA LASKIMET









Tuotava viimeistään koetta edeltävänä
koulupäivänä opettajien tarkistettavaksi
(matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede)
toimistoon kello 12.00 mennessä.
Laita nimi, tila ja paikkanumero teipillä näkyviin
laskimeen ja taulukkokirjan päälle. Laita nämä
muovitaskuun.
Kokelaan osattava tyhjentää ohjelmoitavan
laskimen muisti ja nollata ohjelmistot
jättäessään sen tarkistettavaksi.
Jättäkää laskimien kannet kotiin, jos niissä on
kaavoja.
Kaikki mallit ovat sallittuja.

ARVOSTELU






alustava opettajien tekemä arviointi tulee
Wilmaan (1-2 viikkoa)
Ytl:n sensorit tekevät lopullisen arvioinnin
Tarkistuspyyntö: koskee arvostelun teknistä
virhettä: jokin tehtävä puuttuu, pisteet laskettu
väärin jne... --> rehtori tai aineenopettaja
Oikaisuvaatimus:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

tehdään YTL:n osoittaman sähköisen palvelun kautta (Koskipalvelu)
tehtävä 14 päivää kuluessa tulosten saapumisesta ja se
maksaa 50 euroa
vaatimus pitää perustella ja yksilöidä
kokelas voi nähdä omat vastaukset Koski-palvelun kautta
jos teet oikaisuvaatimuksen, ilmoita siitä myös koululle
rehtorilta saa lisäohjeita

Jos haluat valmistua keväällä 2020:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ylioppilaskirjoitukset on suoritettu.
Kaikki 75 kurssia kunnossa nelosjakson
jälkeen!
12 kurssia valmennusta oikeuttaa 8 pakollisen
kurssin poisjättämiseen.
Syventäviä kursseja pitää olla 10 kappaletta.
Viimeiset uusintakuulustelumahdollisuudet ovat
22.4. ja 23.4.2020.
29.4. ilmoitus S-merkinnästä sekä jos ei halua
nimeä julkaistavan valmistujien listassa
Valmistuvien lista ilmoitetaan lautakuntaan
4.5.2020
Yo-juhla 30.5.2020 kello 8.45

Muutokset syksyllä 2019






Hyväksyttyjä kokeita saa uusia
rajoituksetta
Hylättyjä kokeita saa uusia kolme
kertaa
Oikaisuvaatimus pitää perustella ja
yksilöidä

Muuta infoa



tyhjennä lokerosi heti viimeisen
kirjoituskerran jälkeen
palauta poletti viimeistään 27.3.

