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OPTISEN VASTAUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE JA KOKELAILLE
Jotta ylioppilastutkintotulokset saataisiin määräaikaan valmiiksi, on ehdottoman tärkeää, että
optisella lukijalla tarkistettavat lomakkeet on täytetty oikein myös tunnistetietojen osalta.
Yleisohjeet
1.

Kynä. Varmistu ensiksi siitä, että kynä on lyijykynä, pehmeydeltään HB tai 2.
Kovemmalla kynällä tehtyä merkintää on vaikea pyyhkiä niin, ettei lukulaite lukisi
sitä. Muilla kynillä tehdyt merkinnät laite tulkitsee tyhjiksi.

2.

Mustaus. Mustaa ympyrät ylittämättä niiden reunoja. Ylitys saattaa lukulaitteessa
näyttää ylimääräiseltä merkinnältä.

3.

Mustaa vain yksi vaihtoehto kustakin pystysarakkeesta. Jos mustaat useamman
vaihtoehdon, lukulaite tulkitsee vastauksen vääräksi.

4.

Kumilla pyyhkiminen. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois.
Muuten lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi
vääränä.

5.

Älä tee lomakkeeseen ylimääräisiä merkintöjä. Lukulaite voi tulkita ne vastauksiksi.

6.

Älä rypistä lomaketta. Taitekohta voi lukulaitteessa näyttää ylimääräiseltä
vastaukselta.

Kenttäkohtaiset täyttöohjeet
Kenttä I

Tekstaa lukiosi nimi, oma nimesi ja koepäivämäärä asianomaisiin kohtiin. Vahvista
tiedot nimikirjoituksellasi, joka tulee tekstatun nimen alle.

Kenttä II

Merkitse lukiosi numero, oma kokelasnumerosi ja syntymäaikasi asianomaisiin tyhjiin
ruutuihin. Muista alkunollat! Tämän jälkeen mustaa numeroita vastaavat ympyrät
pystysarakkeista. Malli:
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Kenttä III

Kokeen tason ilmaiseva ympyrä mustataan toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten
kokeissa. Sen sijaan äidinkielen koetta korvaavassa suomi toisena kielenä -kokeessa ei
tason ilmaisevaa ympyrää mustata. Malli:

Tarkista tähänastiset merkintäsi. Mikäli olet mustannut jotakin väärin, voit korjata
pyyhkimällä kumilla tarkoin edellisen merkinnän pois ja tekemällä uuden. Jos jollakin
pystysarakkeella on enemmän kuin yksi merkintä, lukulaite tulkitsee merkinnän
vääräksi. Väärät tai puutteelliset merkinnät estävät koetuloksen rekisteröinnin.
Kenttä IV

Valitse kustakin pystysarakkeesta ympyrä, jonka kirjain on mielestäsi oikea vastaus,
ja mustaa tämä ympyrä. Voit alustavasti merkitä vastauksesi tehtävävihkoon, mutta
muista siirtää ne optiseen vastauslomakkeeseen. Malli:

HUOM.! Vastaukseksi katsotaan mustattu ympyrä. Pystysarakkeessa saa mustattuja
ympyröitä olla vain yksi. Jos mustaus puuttuu, tämä tulkitaan virheelliseksi
vastaukseksi. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois. Muuten
lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi vääränä.

