OHJEET YO-KIRJOITUSTEN KIRJALLISIIN KOKEISIIN

Laanilan lukio

Kokeet pidetään Liikuntasalissa tai yläkerran suurryhmätilassa (404)

ENNEN KOETTA
Tutustu yleisiin kirjoitusohjeisiin osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi.
o Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä yo-tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.
Fysiikan, kemian, matematiikan ja maantieteen kokeessa saa käyttää YTL:n määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. Ne tulee
toimittaa tarkastettavaksi viimeistään päivää ennen koetta. Laskin ja taulukko jätetään vahtimestarin työtilaan nimellä varustettuna.
Koeaamuna syö kotona ravitseva aamupala
Tule paikalle viimeistään klo 8.30 eli 30 minuuttia ennen kokeen alkua. Tällöin alkaa salin täyttäminen.
o Salin ovessa ja seinällä on istumajärjestys. Se on joka kokeessa erilainen. Paikat on arvottu.
o Päällysvaatteet jätetään naulakoihin ja laukut kirjoitustilan seinustalle
o Kännykät kerätään pois salin ovella. Kännyköitä ei saa jättää taskuihin tai laukkuun.
o Vaatteiden taskut tulee tyhjentää – laita lompakot, avaimet yms. laukkuun
Vastauspaperit ovat valmiina pulpetilla. Saliin ei saa tuoda mitään omia papereita.
o Myös nenäliinat / käsipaperit saat koululta
Kokelas tuo itse kynät (HB tai nro2), pyyhekumin, teroittimen, läpinäkyvän viivaimen ja harpin.
o Kynäkotelo tulee jättää laukkuun.
Pakkaa eväät läpinäkyvään koteloon tai kelmuun ja juomat läpinäkyviin pulloihin. Älä ota mukaan ”kovaäänisiä eväitä”.
o Poista jo kotona karkkipaperit, limsapullon etiketit ja jogurttipurkit
Vieraskielisiä tekstejä ei saa näkyä eväissä eikä vaatteissa
Pukeudu kokeeseen lämpimästi ja mukavasti
o Ota mukaan korvatulpat (earit), jos haluat minimoida hälyäänien kuulumisen

KOKEESSA
Koeaika on klo 9.00-15.00. Poistua saa aikaisintaan klo 12.00.
Opettajat antavat viimeiset vastausohjeet juuri ennen kokeen alkua
o Kokeen alettua et saa kysyä opettajalta mitään kokeisiin liittyvää
Kun tehtäväpaperit on jaettu, rehtori kertoo, milloin kokeen tekemisen saa aloittaa
Kokeeseen vastatessasi
o Lue ohjeet tehtäväpaperista tarkasti (esim. moneenko tehtävään saa vastata)
o Silmäile tehtävät läpi ja valitse, mihin tehtäviin aiot vastata
o Analysoi huolellisesti jokainen tehtävänanto ja tee jäsentely eli käytä suttupaperia
o Kirjoita selkeästi (loogisuus) ja hyvällä käsialalla (ei pölkkykirjaimia)
o Seuraa ajan kulumista. Pidä välillä taukoa: syö eväitäsi, käy vessassa.
o Käytä annettu aika hyväksesi eli poistu kokeesta vasta kellon lähestyessä kolmea
Jos tarvitset lisää paperia (tai jotain tipahtaa lattialle, etkä yletä nostaa sitä tuolilta nousematta), nouse seisomaan pulpettisi viereen.
Valvoja tulee apuun.
o Salissa on 2-4 valvojaa
Jos haluat vessaan, nouse seisomaan pulpettisi viereen.
o Voit lähteä liikkeelle, kun valvoja on antanut luvan. Vessareissulla voi olla vain yksi kokelas kerrallaan.
o Valvoja näyttää, mihin vessaan mennään. WC:ssä toimitaan ripeästi.
Huolehdi työrauhan säilymisestä koko kokeen ajan
Kokeesta poistuessasi jätä kaikki paperit valvojalle hyvässä järjestyksessä
o Tarkista, että jätät arvioitavaksi oikean määrän vastauksia (moneenko saa vastata)
o Suttupaperit (= ei arvosteltavaksi) pitää merkitä selvästi (”henkselit” eli ruksit yli ja/tai kirjoita sana konsepti)
o Muista nimi ja kokelasnumero jokaiseen käyttämääsi paperiin
o Laita paperit muovitaskuun, nimilappu päällimmäiseksi. Huolehdi, ettei paperien palautukseen muodostu jonoa.
o Laita käytetyt nenäliinat ja muut roskat salissa olevaan roskakoriin
Poistu salista hiljaa ja ripeästi. Muista ottaa kaikki tavarasi (tuo tavarat laukkuun – laukkua ei saa viedä saliin).
o Jos koe vielä jatkuu, poistu hiljaa ja ripeästi myös aulasta / käytävästä.

NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA ONNISTUT VARMASTI! 

