Kertausharjoitus
Koe alkaa palvelimelta käynnistettävällä lyhyellä kuunteluosiolla, jonka sinä käynnistät.
Sinun ei tarvitse odottaa kuunteluosion loppumista vaan voit edetä seuraaviin tehtäviin,
kun koet hallitsevasi äänitasojen säätämisen riittävän hyvin (tehtävä 1). Tehtäviä voit
tehdä haluamassasi järjestyksessä, mutta jos käynnistät viimeisessä tehtävässä olevan
videon kuuntelun kestäessä kuulet ääniraidat päällekkäin.
Voit avata tehtäviin liittyvät aineistot lähdeaineistot-linkistä erilliseen välilehteen. Löydät
myös tehtävänantojen yhteydestä suorat linkit tehtävissä tarvitsemaasi aineistoon.
Sähköisessä ylioppilaskokeessa käytetään samanlaista menettelyä.
Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta:

Vielä yksi tärkeä neuvo. Opettajat tai YTL eivät lue tähän kertausharjoitukseen
kirjoittamiasi vastauksia. Tavoitteena on se, että sinä saat harjoitusta koeympäristön
käytöstä!

1. Kuulet noin viiden minuutin mittaisen otteen vanhasta radiokuunnelmasta. Testaa miten
äänitason säätäminen tapahtuu kuunnelman kuluessa. Äänenvoimakkuuksia voit säätää
äänitestillä. Löydät sen näytön oikeasta ylälaidasta:

Sinun ei tarvitse odottaa kuunnelman loppumista. Kun olet harjoitellut riittävästi
äänitasojen säätämistä, siirry eteenpäin.

2. Ohjeselaimeen on koottu erilaisia koeympäristön käyttöä helpottavia vinkkejä.
Ohjeselain löytyy koeympäristöstä myös koepäivänä. Avaa ohjeselain työpöydän
oikeasta ylälaidasta:

Tutustu ohjeisiin. Mitä arvelet käyttäväsi sähköisessä ylioppilaskokeessa? Puuttuuko
sinun mielestäsi jotain tärkeää? Voit antaa palautetta sähköpostilla
lautakunta@ylioppilastutkinto.fi tai Twitterillä @YTLSEN.

3. Kirjoita vastauskenttään pari kappaletta tekstiä ja kokeile miten ohjeselaimessa vinkatut
pikanäppäinkomennot toimivat. Testaa mitä tapahtuu, jos painat Ctrl+Z -yhdistelmän
jälkeen Ctrl+Shift+Z.
Pikanäppäinkomennot löydät ohjeselaimesta: Pikanäppäimet > Pikanäppäimet.

4. Muita kuin suoraan näppäimistöltä löytyviä kirjaimia voi tarvita kielikokeen lisäksi
reaalikokeessakin. Eri kirjainten näppäinkomennot löydät ohjeselaimesta: Erikoismerkit
PC:llä tai Erikoismerkit MAC:lla.
Kokeile kirjoittaa näppäimistölläsi joitakin eksoottisia sanoja!

5. Voit kirjoittaa pieneen vastauskenttään pitkiäkin tekstejä. Jos haluat nähdä kerralla
enemmän tekstiä, suurenna vastauskenttää hiirellä oikeasta alanurkasta.
Huomaathan myös vastauslaatikon alareunan merkki- ja sanalaskurit. Näitä voit tarvita,
mikäli tehtävänannossa on annettu vastaukselle enimmäispituus.
Tarvittaessa löydät apua ohjeselaimesta: Ohjevideot > Vastauslaatikon suurentaminen.

6. Nyt harjoitellaan aineistovälilehden käyttöä! Koetehtävissä aineistot voidaan antaa
esimerkiksi näin:
Aineisto:
6.1. Islannin itsenäistyminen, Wikipedia
6.2. Digitaalallkirja seadus, RT I, 14.03.2014, 12
6.3. Big Buck Bunny, traileri
Aineistot aukeavat omalle välilehdelleen. Jos haluat tarkastella tehtäviä ja aineistoja
samanaikaisesti, voit järjestellä välilehdet vierekkäin näin:
1. Avaa aineistovälilehti klikkaamalla jonkin aineiston linkkiä.
2. Voit vaihtaa näkyvää välilehteä napsauttamalla ylälaidassa olevia Sähköinen koe
ja Aineisto -otsikoita.
3. Ota kiinni Aineisto-välilehden otsikosta, siirrä sitä jonkin verran alaspäin ja päästä
irti. Nyt Aineisto-välilehdestä tulee oma ikkunansa.
4. Ota kiinni ikkunan (ei välilehden) yläpalkista ja siirrä hiiri näytön oikeaan
reunaan. Kun päästät irti, ikkuna säätyy automaattisesti täyttämään puolet näytöstä.
5. Tee sama Sähköinen koe -ikkunalle, mutta siirrä se näytön vasempaan reunaan.
Jos selostus tuntuu hankalalta, löydät apua ohjeselaimesta: Ohjevideot > Ikkunoiden ja
välilehtien järjestäminen.

7. Osaan tehtävistä voi vastata myös kuvankaappauksella. Kokeile ottaa tähän vastaukseen
kuvankaappaus alla olevasta kuvasta.
Tarvittaessa löydät apua ohjeselaimesta: Ohjevideot > Kuvankaappauksen liittäminen
vastaukseen.
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8. Kuvankaappauksen avulla voit liittää vastaukseen eri ohjelmilla tekemiäsi kuvioita.
Tallenna jokin tehtävän liitteenä oleva tiedosto työpöydällesi ja avaa se sovellukseen
muokattavaksi. Lisää kuvaliitteeseen omia merkintöjäsi ja/tai tee tilastotiedoista
haluamasi graafinen analyysi. Liitä ruutukaappaus tekemästäsi muokkauksesta.
Aineisto:
8.1. Pohjoismaiden kartta
8.2. Pohjoismaiden väkilukuja 1750-2010 (LibreOffice-tiedostona)
8.3. Pohjoismaiden väkilukuja 1750-2010 (CSV-tiedostona)
Apua löydät ohjeselaimesta: Ohjevideot > Tiedostojen tallentaminen, Kuvankaappauksen
liittäminen vastaukseen
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9. Vieraan kielen kuullunymmärtämisen osakokeessa käytetään videoita. Myös kielikokeen
videoita voi pysäyttää, kelata ja katsoa uudelleen. Videot ovat aina Aineistot-välilehdellä.
Käynnistä tehtävään liitetty video ja kokeile miten videotehtävässä saat
äänenvoimakkuutta säädettyä.
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