Koetehtäväpankin käyttöohje
•
•
•

Koetehtäväpankin avulla laadit helposti kokeita käyttämäsi Sanoma Pron
oppimateriaalin koetehtävistä ja muunnat laatimiasi kokeita erilaisille opetusryhmille
sopiviksi.
Voit järjestää ja muokata koetehtäväpankissa olevia tehtäviä, lisäksi voit laatia
uusia omia tehtäviä.
Kurssilisenssin hankkineena asiakkaana kaikki tallentamasi kokeet säilyvät
koetehtäväpankissa ja ovat käytössäsi sekä kotona että koulussa.

Laitteistovaatimukset:
Käyttöjärjestelmät:
• Windows 2000 / XP / Vista / 7
• Mac OS X
• Linux
Koetehtäväpankin käyttöön tarvitset verkkoyhteyden
ja PDF-lukuohjelman (esim. Adobe Reader).

Tuetut selaimet:
Windows 2000 / XP / Vista / 7
• Mozilla Firefox 3.x tai uudempi
• Microsoft Internet Explorer 7 tai uudempi
Mac OS X
• Mozilla Firefox 3.x tai uudempi
Linux
• Mozilla Firefox 3.x tai uudempi
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Aloitusnäkymä
Tutustu koetehtäväpankkiin Oletuskokeen avulla tai tee oma koe
napauttamalla.

TEE UUSI KOE

-painiketta

Koepankkityökalun aloitusnäkymässä näet vasemmalla oppimateriaalit, joiden aineistoihin
sinulla on käyttöoikeus.

Napauttamalla käyttämäsi oppimateriaalin kansiota, (tässä ohjeessa Spotlight 7) näet
kaikki ne jaksot ja osiot, joihin on tarjolla tehtäviä.
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Tehtävän valitseminen
Napauta haluamasi jakson kuvaketta, jolloin keskimmäiseen palstaan ilmestyvät listana
kaikki jakson koetehtävät.
Tehtäväotsikossa:
• *, **, *** kertoo tehtävän suhteellisen vaikeustason.
• 1A, 1B, 1C ovat saman tehtävän erilaisia versioita.
• Numeron perässä oleva sana (esim. Sukulaisia) kertoo tehtävän sisällöstä.
• VALINTA, TÄYDENNYS, RISTIKKO jne. kertovat, millainen tehtävä on.
Napauttamalla tehtävän nimeä tehtävä aukeaa ruudulle ja voit valita, haluatko sen
kokeeseesi.

Voit joko sulkea tehtävän tai lisätä sen omaan koepohjaasi.
Jos haluat valita tehtävän suoraan
kokeeseesi ilman esikatselua, napauta
vihreää nuolta.
Halutessasi voit lisätä kaikki jakson tehtävät
kerralla kokeeseen tarkastelematta niitä
erikseen. Tämä tapahtuu Jakson tehtävät palstan LISÄÄ KAIKKI TEHTÄVÄT KOEPOHJAANI painikkeesta. Ohjelma varmistaa, haluatko
lisätä kaikki tehtävät koepohjaan.
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Napauttamalla painiketta VALITSE TEHTÄVÄT LISTALTA voit esikatsella kaikki valitsemasi
jakson tehtävät. Voit lisätä tehtäviä VALITSE TÄMÄ TEHTÄVÄ KOKEESEEN -painikkeen avulla.

Valintalistan voit sulkea oikean yläkulman kuvakkeesta
painikkeesta SULJE VALINTASIVU .

tai listauksen lopussa olevasta
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Hakutoiminto

Hakutoiminnon avulla voit hakea kokeeseesi esim. kaikki ns. yhden tähden tehtävät
valitsemastasi kokeen osiosta.

Voit myös käyttää hakusanaa, esim. ”ristikko” ja saat listan kaikista valitsemasi osion
ristikoista.
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Koepohjan muokkaaminen

•

Kynäkuvakkeesta muokkaat tehtävää.

•

Voit muuttaa tehtävien järjestystä kokeessa. Tartu tehtävän nimeen ja siirrä se
haluamaasi kohtaan. Huomaa, että tehtävien numerointi muuttuu automaattisesti
siirron mukaisesti.

•

Ruksikuvakkeesta poistat tehtävän kokeestasi. Ohjelma kuitenkin aina varmistaa,
haluatko varmasti poistaa tehtävän.
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Tehtävien muokkaaminen

Kynäkuvaketta napauttamalla voit muokata tehtävää.
Voit muuttaa, lisätä tai poistaa tehtävän osia muokkaustyökalujen avulla. Siirrä hiirtä yllä
olevien työkaluikonien päällä ja näet niistä selityksen.
Keltaisella korostetut tekstit ovat tehtävien ratkaisuja ja korvautuvat automaattisesti
kokeessa vastausviivalla.
Voit myös muuttaa tehtävän pisteytystä ja poistaa tehtävien automaattisen numeroinnin.
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Esikatselu ja muokkaus
-painikkeesta esikatselet koostamaasi koetta. Voit halutessasi
palata muokkaamaan tehtävien määrää, järjestystä, pisteytystä tai sisältöä. Tässä
näkymässä pääset muokkaamaan kokeen sisältöä tehtävä kerrallaan napauttamalla
tehtävää ja valitsemalla MUOKKAA TEHTÄVÄÄ .
ESIKATSELE JA MUOKKAA

Voit halutessasi luoda kokonaan uusia tehtäviä TEE UUSI TEHTÄVÄ -painikkeella. Tehtävien
tekemisessä käytät samoja työkaluja kuin tehtävien muokkaamisessa.
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Tulostusasetukset
Tulostusasetusten avulla voit säädellä
kokeessasi käytettävää fonttia, sen kokoa ja
valita riittävän kirjoitustilan. Voit myös
halutessasi poistaa kokeesta perustiedot,
tehtävien automaattisen numeroinnin ja
päättää, näyttääkö ohjelma kokeen
yhteispisteet.
Näytä vastaukset -rasti tulostusasetuksissa
näyttää tehtävät ja sinisellä niiden ratkaisut.

PÄIVITÄ -painike tallentaa tehdyt muutokset
ennen tulostamista. Huomaa, että tekemäsi
muutokset eivät tallennu automaattisesti
kokeeseen. Voit myös sulkea kokeen
painikkeesta SULJE .

LATAA JA TULOSTA . Varsinainen kokeen
tulostaminen tapahtuu käyttämäsi pdflukuohjelman kautta.
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Kokeen tallentaminen ja nimeäminen
Koetta ei tarvitse varsinaisesti tallettaa, vaan se tallentuu jatkuvasti tehdessäsi sitä.
Tallentamalla kokeen eri nimellä voit muokata siitä uuden version.

-painikkeella voit
muuttaa olemassa olevan kokeen nimeä.
NIMEÄ KOE UUDELLEEN

-painikkeella kopioit
kokeesi ja annat kokeen kopiolle uuden
nimen. Näin säilyvät sekä alkuperäinen
koe että sen uudella nimellä tallennettu
kopio.
TALLENNA NIMELLÄ

Näet kaikki tallentamasi kokeet
kohdassa MINUN KOKEENI .
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Kokeen tyhjentäminen ja poistaminen
-painike poistaa kokeen
kokonaan. Ohjelma kuitenkin aina
varmistaa, haluatko poistaa kokeen.
POISTA KOE

-painike poistaa kokeesta
kaikki tehtävät, mutta kokeen nimi säilyy.
Halutessasi voit aloittaa kokeen
koostamisen uudestaan.
TYHJENNÄ KOE

