
Examinarium-tenttitilan piirtonäyttöjen käyttöohje 

 

Tenttikoneeseen on kytketty piirtonäyttö, johon voi piirtää tai kirjoittaa pöydältä löytyvällä 

piirtotaulukynällä. Muita kyniä ei tule käyttää. 

 

Piirtonäytöllä näkyy normaalisti sama kuva kuin tenttikoneen näytöllä. Mikäli piirtonäyttö 

on pimeänä, käynnistä se painamalla oikeassa reunassa olevaa näppäintä muutaman 

sekunnin ajan. Jos näyttöön ilmestyy vain työpöydän taustakuva, paina tietokoneen Win- ja 

P-näppäimiä samanaikaisesti valitaksesi näyttötilaksi Duplicate. 

 

Avaa koneelle ohjelma, jolla haluat piirtää tai kirjoittaa laskuja (katso vaihtoehdot tämän 

ohjeen toiselta sivulta). Voit käyttää ohjelmaa tilanteen mukaan näppäimistöllä, hiirellä tai 

piirtotaulun kynällä. Huom: piirtokynä ei saa olla näytön pinnalla hiirtä käytettäessä. 

 

Varmista työsi säilyminen välitallennuksilla (Save as -toiminto). Tallenna lopullinen 

vastaustiedosto esim. Documents-kansioon tai työpöydälle .pdf:ksi tai kuvaksi (.jpg tai .png), 

ohjelmasta riippuen Save as tai Export as -toiminnolla. Sulje lopuksi käyttämäsi ohjelma, 

palaa selaimessa Examinarium-tenttisi kysymykseen ja lisää tekemäsi tiedosto koneelta 

vastauksesi liitteeksi (Attach file).  

 

Poista tekemäsi tiedostot tentin lopuksi koneelta ja käynnistä kone uudelleen. 



 

 

Tenttikoneiden piirto- ja kirjoitusohjelmat 

 

Tavanomaisten tekstivastausten kirjoittamiseen et tarvitse Examinarium-tentissä erillistä 

ohjelmaa, vaan voit kirjoittaa suoraan tentissä oleviin vastauskenttiin. Jos tekstiä on tarpeen 

muotoilla enemmän tai haluat lisätä siihen kuvia, voit kirjoittaa vastauksesi liitetiedostoksi 

WordPad-ohjelmalla. Mainitse tällöin liitteestä tentin vastauskentässä. 

 

Piirtämiseen, käsinkirjoittamiseen ja laskujen kirjoittamiseen on käytettävissä kaksi 

vaihtoehtoista ohjelmaa, joita voit käyttää myös piirtonäytöllä: Paint ja Xournal++.  

❑ Paint soveltuu pienempien, yhdelle sivulle mahtuvien vastausten laatimiseen. 

Sivun korkeutta ja leveyttä on kylläkin mahdollista kasvattaa. 

❑ Xournal++ on paras vaihtoehto pitkille laskuille ja muille laajemmille, usean 

sivun mittaisille vastauksille. Xournal++ on myös mahdollista käynnistää 

kahdesti, minkä ansiosta voit ensin luonnostella vastauksen toiseen 

rinnakkaiseen tiedostoon. Katso tarkemmat ohjeet Xournalin käytöstä 

toisesta ohjeesta. 

 

Ohjelman käytön aikana on suositeltavaa tehdä välitallennuksia Save as tai Save -

toiminnolla. Näin varmistut tuotoksesi säilymisestä silloinkin, jos tentin aikana ilmaantuisi 

tekninen ongelma. Valmis vastaus tulee kuitenkin tallentaa koneelle joko .pdf- tai 

kuvatiedostoksi (.jpg tai .png) Save as tai Export as -toiminnolla. Tiedosto kannattaa myös 

heti lisätä tenttivastauksesi liitteeksi, sillä kaikki Examinarium-järjestelmään kirjoittamasi ja 

lisäämäsi aineistot säilyvät, vaikka verkkoyhteys tilapäisesti katkeaisi tai koneen joutuisi 

käynnistämään kesken tentin uudelleen. Tällöin voit jatkaa tentin tekemistä ongelman 

ratkettua. 

 


