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Syksyn 2020 kirjoitukset
Ennen koetta
• Rehtori ei voi päästää kokelasta kokeeseen, jos:
• kirjoitettavan aineen pakollisia kursseja ei ole suoritettu (O-merkintä ei riitä)
• tutkintomaksuja ei ole maksettu
• Kokeiden määräyksiin ja ohjeisiin tulee tutustua ennakkoon. Koetilaisuudessa valvova opettaja ei
voi antaa ohjeita. Ks. linkit lopusta
Tietokoneiden testaus
• Perinteistä tietokoneiden testaustilaisuutta ennen koetilannetta ei koronasyistä järjestetä
• Varmista että osaat buutata koneen itse ja että sinulla on tarvittavat liittimet koneessa (riittävä
määrä USB-portteja sekä ethernet-portti (tai adapteri)
• Jos olet epävarma koneesi liittämisestä koejärjestelmään, ole yhteydessä rehtoriin
Kokeeseen mukaan
• Kynä, tietokone, kuulokkeet sekä virtajohto
• Mukavat vaatteet, joissa voit rennosti tehdä kuuden tunnin kokeet, ei selviä tekstejä vaatteissa
• Ruokaa ja juomaa: kannattaa välttää nopeita hiilihydraatteja, joko läpinäkyviä rasioita tai tekstit
teipattuna
• Koetilaisuuteen ei saa missään nimessä tuoda matkapuhelimia, bluetooth-laitteita tai muita
laitteita, joilla voi kommunikoida salin ulkopuolelle (esim. älykelloja). Saliin ei oteta myöskään
päällysvaatteita, penaaleja, laukkuja tms.
Kokeeseen saapuminen
• Koeaamuna pitää saapua viimeistään 7.50 koulun 2. kerrokseen, jossa annetaan tarkemmat ohjeet
• Jos et pääse ajoissa paikalle äkillisen sairastapauksissa tms. vuoksi, ota välittömästi yhteys rehtoriin
(p. 050 536 3490). Hanki lääkärintodistus kirjoituspäivälle ja toimita se koululle.
• Vie päällysvaatteet, puhelimet yms. lokeroosi ja ota 2. kerrokseen mukaan vain tietokone
oheislaitteineen, eväät ja kirjoitusvälineet
• Rehtori pitää aulassa nimenhuudon, jonka jälkeen kokelas voi siirtyä 3. kerroksen saliin
käynnistämään konettaan
• Jokaiselle kokelaalle on varattu oma arvottu paikka salissa, jonka rehtori ilmoittaa nimenhuudon
yhteydessä
Kokeen aikana
• Eväät pidetään kokeessa pulpetin vieressä olevalla tuolilla.
• Omalta paikalta ei saa poistua ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynnille)
• Valvojan saa paikalle viittaamalla
• Näytönsäästäjä päälle vessareissun ajaksi
• Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00
Matematiikan kokeet
• A-OSA
• Ei saa käyttää laskinta
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• Kun A-osan on palauttanut, ei siihen voi enää palata
B-OSA
• Jäljelle jäävä aika klo 15.00 saakka (lisäaikalaiset klo 17 saakka)
• Laskimen käyttö sallittu
• Laskimen voi noutaa valvojalta kun A-osan koe on palautettu sähköisesti

Laskimet ja taulukkokirjat
• Jos kokeessa on sallittu ja haluat käyttää, laskimet ja taulukkokirjat on toimitettava matematiikan
opettajalle kaksi arkipäivää ennen koetta
• Laskimissa ja taulukkokirjoissa on oltava kokelaan nimi selvästi SUKUNIMI, ETUNIMI
• Laskimissa ja taulukkokirjoissa ei saa olla muita merkintöjä
• Taulukkokirjat jaetaan pulpeteille koetilanteessa valmiiksi
Koeaikataulu
ma 14.9.
kemia, terveystieto
ke 16.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti
to 17.9.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
pe 18.9.
äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
ma 21.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 22.9.
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 24.9.
filosofia, biologia
pe 25.9.
äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
ma 28.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia
portugali, latina, saame
ti 29.9.
psykologia, historia, fysiikka
to 1.10.
vieras kieli, pitkä oppimäärä: ranska, espanja, saksa, venäjä
Tutustu sivuihin:
• Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeet koronavirukseen varautumisesta
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
• Kokelaan ohje sähköiseen kokeeseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedotekokelaille/opiskelijanohje
• Tiedote kokelaille, syksy 2020 https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille
• Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset (esim. kannettavan tietokoneen määräykset)
• Ainekohtaisten digitaalisten kokeiden kuvaukset:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinenylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset
• Digitaalisessa koejärjestelmässä olevat ohjelmat:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinenylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat
• Ylen abitreenien arkisto vanhoista yo-kokeista: https://yle.fi/aihe/abitreenit#section-186245
• Käynnistäminen USB-tikulta erilaisissa koneissa:
https://t.co/pOhWzYj77d
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive
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