YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2022 Kaarinan lukio, nuorten ja aikuisten koulutus
Puhelimien, kellojen ja muiden elektronisten laitteiden vieminen kirjoitustilaan on KIELLETTY. Nämä
ja arvoesineet jätetään kansliaan ennen koetta.
KOEOHJEET
Kokelaan tulee huolehtia, että hänellä on kokeessa mukanaan oma ohjeen mukainen tietokone,
virtajohto ja kuulokkeet sekä ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus tunnistusta varten.
Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa lautakunnan toimittamalta usb-muistilta.
Kokelas on itse vastuussa siitä, että kone toimii abitissa.
Halutessaan kokelas voi käyttää tietokoneessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta
vastaavaa osoitintyökalua. Langattomat laitteet ovat kiellettyjä.
Koe tehdään langallisessa verkossa, jolloin koneessa tulee olla liitäntä verkkokaapelille. Kokelaan tulee
hankkia adapteri, jos koneessa ei ole kyseistä porttia.
Kaikkien kokelaiden tulee osallistua abitti-bootin testaukseen. Lisäksi on mahdollisuus osallistua
kenraaliharjoitukseen.
Huolehdi, että koneesi päivitykset ovat ajan tasalla. Boottauksessa/sammutuksessa kone alkaa usein
asentamaan päivityksiä eikä sitä kannata jättää koeaamuun, koska tällöin kokeesi aloitus viivästyy.
Koepäivän aamuna tulee kaikki olla kunnossa, eikä silloin ole enää mahdollisuutta testata abitti-boottia.
Muista ettet saa suurentaa vastauksia sisältävien ikkunoiden kirjasinkokoa, jos sinulla ei ole etukäteen
myönnettyä erityisjärjestelypäätöstä. Jos näyttösi on ns. korkearesoluutioinen ja teksti on sen vuoksi
liian pientä, voit käyttää sovellusvalikon vaihda fontin kokoa –toimintoa ennen kokeen aloitusta. Tee
muutos yhdessä valvojan kanssa.
Kokeessa ei vilkuilla ympärille! Myös näytön näyttäminen toiselle kokelaalle tulkitaan vilpiksi.
Peitä/käännä nurin käytetyt luonnostelupaperit ja lukitse näyttö vessakäyntien ajaksi.
Tutustu lautakunnan ohjeistukseen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille
KORONAVIRUKSEN HUOMIOIMINEN
Välineet ja eväät tulee tuoda kokeisiin siten, että tarkistaminen onnistuu ilman, että valvojat joutuvat
koskemaan kokelaan tarkistettaviin asioihin.
Henkilöllisyyden tarkistaminen ja muut tilanteet, joissa valvoja neuvoo kokelasta, tulee tapahtua
turvaetäisyydet huomioiden.
Seuraa terveysviranomaisten ohjeita. Muista käsien peseminen ja oikea yskimistapa. THL:n ohjeet
löydät täältä.
Jos sairastut, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeeseen ei saa silloin tulla.
Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko-opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, voit tänä aikana
täsmentää suunnitelmiasi ja suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita.
Jos sairastut tai saat oireita ennen koetta tai saavut kaksi viikkoa ennen koetta maasta, johon kohdistuu
matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, ole välittömästi yhteydessä rehtoriin.
Ajankohtaisista ja muuttuneista koronaohjeista tiedotetaan tarkemmin syksyllä 2022.
Ylioppilastutkintolautakunnan koronasivut

PAIKALLA VIIMEISTÄÄN KLO 8:15, KOE 9:00 – 15:00, KOEPAIKKA: LIIKUNTASALI
SALI

ma 12.9.

ÄIDINKIELI, lukutaidon koe

ke 14.9.

UE,ET,YH,KE,GE,TE

pe 16.9.

VIERAS KIELI, pitkä oppimäärä A

SALI

ma 19.9.

RUOTSI A ja B

SALI

ti 20.9.

MATEMATIIKKA, pitkä ja lyhyt

SALI

to 22.9.

PS,FF,HI,FY,BI

pe 23.9.

ÄIDINKIELI, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe

ma 26.9.

VIERAS KIELI, lyhyt oppimäärä

SALI

SALI
SALI
SALI

Ole ajoissa paikalla, viimeistään klo 8:15 (lyhyet kielet klo 8:30).
Sisäänkäynti liikuntasaliin valvojien kautta, tarkista istumapaikkasi käytävän seinältä.
Päällysvaatteet ja laukut jätetään pukuhuoneeseen, arvoesineet, kännykkä, muu elektroniikka ja kellot
kansliaan. Älykellojen vuoksi kaikki rannekellot ovat kiellettyjä.
Eväät läpinäkyvissä kääreissä (ei tekstejä pakkauksissa). Teippaa mehupurkit ym. valmiiksi kotona.
Koulussa ei ole teippiä.
Muista kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistus, kuulokkeet ja laturi.
Ovilla valvojat tarkistavat saliin tuotavat välineet.
Poistua saa 12:00 jälkeen. Kannattaa käyttää kaikki aika, tilaisuus on ainutkertainen.
Koesalissa avoimen netin käyttö on kielletty. Koneen saa liittää vain tutkintoverkkoon.
Papereita ei saa taittaa tai repiä. Käytetyt luonnostelupaperit säilytetään tekstipuoli alaspäin tai
peitettyinä. Ennen kokeen alkua ei saa tehdä merkintöjä luonnostelupaperiin.
Jos kokelas haluaa lisää paperia/nenäliinoja tai hänellä on tekninen ongelma, hän nostaa kätensä ylös.
Jos kokelas haluaa vessaan, hän nousee seisomaan. Ilmoita vilppiepäilyistä valvojalle wc-käynnin
yhteydessä.
Salissa saa liikkua ainoastaan valvovan opettajan saattamana. Salissa on tallentava videovalvonta.
Kaikki oppilaan vastaukset tulee tehdä koeaikana ja omalla paikalla. Muista tehdä allekirjoitukset
luonnostelupapereihin ja nimiliuskaan.
Lukio ei vastaa kouluun jätetyistä tavaroista.
Kaikki paperit/muistitikku palautetaan valvojalle 1, lajittele ohjeiden mukaisiin laatikoihin, kokeen
jälkeen kommentit vasta ulkona.

