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• 27 monivalintakysymystä ja 119 väittämää 

(oikein/väärin) 

• Jokaiselle opiskelijalle erikseen arvottiin 38 

kysymystä (8 monivalintaa ja 30 väittämää). 

• Tenttiaikaa 1 tunti (26.5. – 30.5.) 

• Sai tehdä kolme kertaa (1 tunti väliä), 

• Korkein arvosana jäi voimaan 

 

Moodletentti iPadeilla L1/H1 



• 23. Antiikin aikana hyvän juomaveden kriteerit olivat: 

• a. Kirkas  

• b. Virtaava 

• c. Bakteeriton 

• d. Hajuton 

• e. Mauton (hyvän makuinen) 

• 23. Under antiken var kriterierna för gott dricksvatten:  

• a. Klart.  

• b. Rinnande. 

• c. Bakteriefritt. 

• d. Luktfritt. 

• e. Smaklöst (välsmakande). 

• Oikea vastaus: a, b, d ja e. Antiikin aikana kehittyneet hyvän 
juomaveden aistinvaraiset kriteerit, jotka edelleen 
käyttökelpoisia, olivat: kirkas, virtaava, hajuton ja mauton 
(hyvän makuinen). Veden välityksellä leviävät bakteerit 
tunnistettiin vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen. (Vuorinen, 
luennot 15.4. ja 6.5.2014) 

• Pisteytys: oikeat  +20%, väärät -20% 

 



8. Suomalaisten naisten keskimääräinen 

elinaika on useita vuosia pidempi kuin 

suomalaisten miesten. 

a. Oikein  

b. Väärin 

8. Livslängden hos finländska kvinnor är 

flera år längre än hos finländska män.  

a. Rätt 

b. Fel  

Oikea vastaus: a. Oikein. (Koskinen & 

Martelin 2013: 56) 

Pisteytys: oikea  +100%, väärä -100% 



Moodletentin suoritusten (195) määrät 
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• Ketään ei reputettu 

• Tavoitteena oppimiskokemus/kertaus. 

Moodletentti iPadeilla 
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• 36/152 = 23,7% vastasi palautteeseen. 

 

Palaute moodletentistä 

 Suoritin Moodletentin 

-  ipadilla:  12 (33.33 %)  

-  tietokoneluokan tietokoneella:    2 (5.56 %)  

-  kotona tietokoneella:  20 (55.56 %)  

-  muualla tietokoneella:    2 (5.56 %)  

-  jollakin muulla:    0  



Kumman koit toimivan oppimiskokemuksena 

paremmin 

-  Oppimispäiväkirjan:  15 (41.67 %)  

-  Moodletentin:  15 (41.67 %)  

-  Molemmat olivat yhtä hyviä:    4 (11.11 %)  

-  En osaa sanoa:    2 (5.56 %)  



Toimiko Moodletentti oppimiskokemuksena 

-  kyllä:   28 (77.78 %)  

-  ei:     2 (5.56 %)  

-  en tiedä:     6 (16.67 %)  
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• ”Käytin vastauksissa kolmea eri lähdettä: valmiita 

esitelmiä, iPadilla e-kirjaa, sekä internettiä” 

• ”Yritin suorittaa tenttiä ipadilla, mutta ipad kaatui 

kesken tentin. Onneksi pystyin jatkamaan samaa 

tenttiä (yritystä) tietokoneella kirjautumalla uudelleen 

moodleen.” 

• ”Itse koin parhaaksi oppimistavaksi tehdä luentojen 

aikana muistiinpanot oppimispäiväkirjaa varten 

iPadilla.”   
 

Vapaamuotoista palautetta Moodletentistä ja 

oppimispäiväkirjasta antoi 26 opiskelijaa (N= 36). 


