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Tiedote biologian opettajille ja opiskelijoille

Biologian sähköinen ylioppilaskoe
Biologian sähköinen ylioppilaskoe järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2018. Tässä tiedotteessa on esitelty kokeen linjauksia. Kokeen rakenteesta ja tehtäviin vastaamisesta tiedotetaan
tarvittaessa myöhemmin lisää.
Kokeen tavoite
Sähköisessä kokeessa arvioidaan nykyisen kokeen tavoin lukion biologian opetussuunnitelman
mukaisten tavoitteiden saavuttamista sekä kokelaan kypsyyttä ja valmiuksia jatko-opintoihin.
Ensimmäisissä sähköisissä kokeissa otetaan huomioon lukion opetussuunnitelman perusteet
2003 ja 2015.
Kokeen rakenne
Koe jakautuu kolmeen osaan. Rakenne on samankaltainen fysiikan, kemian ja biologian kokeissa, ja rakenteesta on esimerkki oheisessa taulukossa. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.
Osassa I on automaattisesti korjattavia tehtäviä, esimerkiksi väittämä- tai monivalintatehtäviä,
sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä. Tehtävät voidaan luokitella pääosin mieleen palauttamisen ja ymmärtämisen tasoille, mutta tehtävät voivat edellyttää myös muita ajattelun tasoja. Tehtävät ovat pakollisia.
Osassa II tehtävät ovat esimerkiksi vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä. Tehtävät voidaan
luokitella pääosin ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen tasoille, mutta tehtävät voivat
edellyttää myös muita ajattelun tasoja. Tehtävissä on valinnaisuutta osan sisällä.
Osassa III tehtävät ovat esimerkiksi analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä. Tehtävät
voidaan luokitella pääosin analysoimisen, arvioimisen ja luomisen tasoille, mutta tehtävät voivat
edellyttää myös muita ajattelun tasoja. Tehtävässä annettu aineisto voi olla merkittävässä roolissa. Tehtävissä on valinnaisuutta osan sisällä.
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Rakenne-esimerkki

Osa I

Osan pistemäärä

Tehtäviä

Vastausten enimmäismäärä

20 p.

1

1

(voi koostua pienemmistä osatehtävistä)

(pakollinen)

Osa II

60 p.

7

4 (á 15 p.)

Osa III

40 p.

3

2 (á 20 p.)

Kokeessa vastaaminen
Biologian sähköisessä ylioppilaskokeessa tarvitaan vastaavaa osaamista kuin paperisessa biologian ylioppilaskokeissa. Tekstin ja kuvien lisäksi tarkasteltavana materiaalina voidaan käyttää
videoita ja ääntä. Aineistot voivat olla aiempaa laajempia.
Hyvä vastaus on jäsennelty ja sisällöltään johdonmukainen Kuten paperikokeessa, sähköisessä
kokeessa edellytetään biologisesti täsmällistä ilmaisua ja alan käsitteiden käyttöä. Keskeisten
seikkojen painottaminen on tärkeämpää kuin hajanaisten yksityiskohtien esittäminen.
Vastauksiin voi laatia koejärjestelmän ohjelmilla piirroskuvia, diagrammeja tai taulukoita. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi piirto-ohjelmat LibreOffice Draw, LibreOffice Impress, Pinta tai
Gimp sekä LibreOffice Calc –taulukkolaskentaohjelma. Kuvat, diagrammit ja taulukot liitetään
vastaukseen kuvakaappauksen avulla. Toistaiseksi kuvakaappaukset ovat erillisinä vastauksen
lopussa, jolloin niihin viittaaminen tekstissä on olennaista.
Monivalintatehtävissä valitaan paras vastaus tarjolla olevista vaihtoehdoista. Vastauksen valitsemisessa voi hyödyntää kaikkia tarjolla olevia materiaaleja ja ohjelmia. Vastausten luonnostelemiseen voi käyttää kynää ja paperia, kuten nykyisinkin. Tehtävänlaadinnassa otetaan huomioon kokelaiden ja opettajien totutteleminen uuteen koeympäristöön ja teknisiin ratkaisuihin
ensimmäisten kokeiden osalta.
Miten uuteen kokeeseen voi valmistautua?
Parhaiten sähköiseen kokeeseen voi valmistautua opiskelemalla monipuolisesti opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Luontevana osana biologia opiskelua kannattaa harjoitella
• monimuotoisten materiaalien analysointia ja tulkintaa
• tutkimusten tekemistä ja tutkimustulosten analysointia
• biologialle tyypillisen tekstin tuottamista sähköisillä välineillä
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Lisäksi on hyvä tutustua Abitti-koejärjestelmään ja sen ohjelmiin.
Yhteistyöterveisin
Biologian jaos
Lisätietoa:
• Ylioppilaskokeen sähköistämisestä: https://digabi.fi/
• Abitti-järjestelmästä http://www.abitti.fi/
• Määräykset ja ohjeet https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleisetmaaraykset-ja-ohjeet
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