Porkkalan lukio

Käytännön ohjeita yo–kirjoituksiin osallistujille SYKSY 2018 14.8.2018

1. Ajoissa yo-kokeisiin ja kokeen välineet mukana
Tule auditorion aulaan viimeistään klo 8.15 sähköisen kokeen koepäivinä ja klo 8.30 paperisen
kokeen koepäivinä (matematiikka)
Sähköisen kokeen tekevät opiskelijat:
Tulevat auditorion aulaan koepäivänä klo 8.15 ja tuovat mukanaan sähköisen kokeen
koevälineet: läppäri, läppärin virtajohto, langallinen hiiri, langalliset kuulokkeet ja
kuvallinen henkilötodistus. Mahdolliset tarrat, tekstit yms. pitää peittää omasta koneesta.
Koetilassa alkaa hiljaisuus. Kokelaat istuvat paikallaan, vaikka varsinainen koe ei ole vielä
alkanut. Ennen yo-koetta annetaan ohjeita ja kirjaudutaan koneelle/ jaetaan tehtäväpaperit. Itse
koe alkaa tasan klo 9.00.
2. Kokelasnumero
Jokaisella kokelaalla on oma kokelasnumero, joka löytyy koetilan ulkopuolelle laitetusta
listasta. Oma kokelasnumero merkitään kaikkiin matematiikan koepapereihin!
3. Oma paikka yo-kokeessa
Kokelaiden paikat salissa ovat satunnaisessa järjestyksessä. Löydät oman paikkasi
kokelasnumeron perusteella. Paikka vaihtelee eri kirjoituskerroilla. Opiskelija, jolle on
myönnetty oikeus kirjoittaa erillistilassa, löytää paikkansa salin takaosan varastoista.
4. Kirjoitusvälineiden ennakkotarkastus
Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen yo-kokeissa ytl:n hyväksymät taulukot ja
laskimet tuodaan tarkastettavaksi Porkkalan lukion kansliaan viimeistään kaksi päivää ennen
yo-koetta klo 9.00 mennessä. Merkitse omaisuutesi teipaten nimilapulla.
5. Saliin ei saa tuoda mitään muuta kuin kokeessa tarvittavat välineet ja koe-eväät
Avaa penaalit ja rasiat valmiiksi tarjottimelle ennen saliin siirtymistä. Omissa eväissä ei saa olla
kuin läpinäkyviä kääreitä. Mahdolliset tekstit on poistettava tai peitettävä. Myös koulu tarjoaa
eväitä.
Kännykän ja muiden sähköisten älylaitteiden tuominen saliin on kielletty, ja niiden löytyminen
katsotaan koevilpiksi. Koevilpistä tai vilpin yrityksestä seuraa rangaistuksena saman
kirjoituskerran yo-kokeiden mitätöinti!
ARVOTAVARAT: Lukio ei järjestä arvotavaroiden säilytystä kansliassa vaan kokelas jättää
arvotavaransa kotiin tai omaan lukolliseen säilytys-/läppärikaappiin.
6. Koepaperit matematiikan kokeessa
Koulu antaa koulun nimellä varustetut koepaperit. Kirjoita jokaiseen koepaperiin
kokelasnumerosi, nimikirjoituksesi ja nimenselvennyksesi, myös suttupaperiin. Suttupaperit
merkitään selkeästi mitätöidyiksi piirtämällä rastit paperin yli.
Sähköisen kokeen tekijät:
Saatte suttupaperia samaan tapaan kuin perinteisen kokeen tekijät.
7. WC ja muu hätä
Nouse ylös paikallasi, jos haluat vessaan. Odota ennen lähtöä paikaltasi, että saat valvojalta
luvan liikkua! Sähköisessä kokeessa laita näytönsäästäjä päälle ennen liikkumista paikaltasi.
Vain yksi kokelas kerrallaan saa olla poissa salista valvojan kanssa. Viittaa, kun tarvitset lisää
paperia, välineet putoavat lattialle tai tulee jokin tekninen ongelma tms.

8. Kokeesta poistuminen
Kokeesta ei saa poistua ennen kello kahtatoista. Matematiikan kokeessa tarkista ennen
palauttamista, että kaikissa papereissasi on nimesi ja olet merkinnyt suttupaperit erikseen.
Koevastaukset ja -kysymykset sekä numerolappu tuodaan ennalta merkittyyn paikkaan.
Sähköisen kokeen tekijät:
 Kokeen tehtävänsivun alalaidassa on painike Päätä koe.
 Palauta kaikki käyttämäsi luonnospaperit (merkitse nimesi papereihin)
 Palauta käyttämäsi USB-muistitikku ja kokelasnumerolappu.
Yksi henkilö kerrallaan palauttaa kokeensa ja kirjaa pitävä valvoja merkitsee lähtöajan
pöytäkirjaan. Salista ei saa ottaa mukaan mitään papereita.

9. Matematiikan kokeen korjaaminen
Kokelas saa korjata koetta vain samalla välineellä, mitä hän käyttää vastatessaan. Koetta ei saa
korjata korjauslakalla.
10. Kokeen kirjoittaminen
Sähköisen kokeen tekijät:
Sähköinen koe tehdään tietokoneella. Kokelas voi tehdä muistiinpanoja yms.
paperille. Maantieteen, fysiikan ja kemian kokeessa kokelaalla saa olla mukana Maol,
jonka kokelas toimittaa etukäteen kansliaan tarkistettavaksi.
Matematiikan kokeen tekijät: Kaikki yo-kokeet kirjoitetaan lyijykynällä, joka on
sopivan pehmeä. Muista kirjoittaa luettavaa käsialaa.
11. Kielten kokeet
Kielten kokeet tehdään sähköisenä ja kuuntelu pidetään osana kirjallista koetta samana
koepäivänä.
12. Matematiikan koe
A-osan tehtävät lasketaan tehtävävihkoon ilman laskinta, mutta Maol on sallittu. A-osaan on
aikaa max.3 tuntia ja siinä ratkaistaan kaikki annetut 4 tehtävää. Kun palautat A-osan valvojalle,
noudat samalla laskimen salin etuosasta B-osan tekemistä varten. B- osan tehtävät ratkotaan
jokainen omalle puoliarkille ja niitä tehdään annetun ohjeen mukaan max. 6 tehtävää.
13. Reaalikoe
Reaalikokeen vastausten määrä vaihtelee oppiaineittain ja se ilmoitetaan koetilanteessa
tehtäväohjeessa. Ole tarkkana! Ylimääräinen vastaus johtaa parhaan vastauksen hylkäämiseen.
(Huom! kokeen uusijat ja korottajat: Sähköisessä kokeessa voi olla uudenlaisia tehtävätyyppejä
ja vastausten määrä saattaa poiketa aiemmasta.)
14. Yo-kokeiden arvostelu
Yo-kokeiden alustavista arvosteluista tietoja antavat asianomaiset opettajat aikaisintaan viikon
päästä yo-kokeen suorittamisesta. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorien antama lopullinen
pisteytys selviää marraskuun puolivälissä. (kts. abin tärkeät päivämäärät!)
15. Sairastuminen
Ilmoita sairaudestasi ajoissa apulaisrehtori Ville Mäkelälle (050-414 3602) tai apulaisrehtori
Ossi Kokkoselle (040-126 9804) jolloin koulu voi järjestää lepotilan. Jos et pysty tulemaan
kouluun soita Ville Mäkelälle (050-414 3602). Tällöin voidaan järjestää valvonta kotiin (ei
koske kuullun ymmärtämistä). Jos et lainkaan pysty tekemään yo-koetta, tarvitset
lääkärintodistuksen, jossa pitää olla maininta työkyvyttömyydestä yo-kirjoitusten aikana
(terveydenhoitajan todistus ei kelpaa YTL:lle).

16. Myöhästyminen
Yo-kokeessa kokelas otetaan saliin ensimmäisen tunnin aikana, mutta koe päättyy normaaliin
aikaan. Ethän myöhästy, koska siitä aiheutuu monenlaista harmia niin itsellesi kuin koulullekin.
Soita lisäohjeet kansliasta 040 1269 339.
17. Kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit ja koko lukion oppimäärän valmistuminen
Kirjoittavan aineen pakolliset kurssit on oltava suoritettuna ennen kirjallisia kokeita.
Syksyllä valmistuvien kaikki kurssit tulee olla suoritettuna viimeistään 31.10.2018 ja keväällä
valmistuvien kaikki kurssit viimeistään 30.4.2019!

Kaikista yo-tutkinnon kokeista saat lisätietoja:
www.ylioppilastutkinto.fi
Ylioppilastutkintolautakunnan ohjekirje syksyn yo-kokeisiin
osallistuville:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

Sähköiseen yo-kokeeseen osallistuvan ohje koetilanteesta:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedotekokelaille/opiskelijanohje
Harjoittele yo-kokeita oppiminen.yle.fi/abitreenit

päivitetty 13.08.2018OK

