
Oman tehtävän laatiminen digikokeeseen 

 

Aloita tehtävän laatiminen napauttamalla ensin Aloita kokeen luominen kokeen hallintanäkymässä 

Uusi koe -välilehdellä. 

 

Seuraavaksi napauta Tee oma tehtävä -painiketta Luo uusi koe -näkymässä. 

 

Valitse lisättävän tehtävän tyyppi Luo oma tehtävä -näkymässä. Omat tehtävät voivat olla tyypiltään  

aukkotäydennys-, kirjoitus/tiedostonlataus-, tai monivalintatehtäviä. Voit yhdistää luomiasi 

koetehtäviä valmiiden koetehtävien kanssa. 

 

 



Anna tehtävälle selkeä kuvaava nimi Tehtävän otsikko -kenttään. Kirjoita tehtävänanto sille 

varattuun tekstikenttään. Tarvittaessa tehtävänannon yhteyteen voi liittää myös mediaa. Mediaa voi 

olla kuva, tekstieditorilla kirjoitettu teksti, video tai äänitiedosto. 

 

Kirjoita tehtävän kysymys Aukkotäydennys -osion tekstilaatikkoon. Kysymyksen yhteyteen voi myös 

liittää mediaa. Mediaa voi olla kuva, tekstieditorilla kirjoitettu teksti, video tai äänitiedosto. 

 

 

 

Aukotettu teksti kirjoitetaan tai liitetään Lisää tähän täydennettävä -teksti osion tekstilaatikkoon. 

Aukotetut kohdat merkitään tuplakaarisuluin. Voit lisätä kaarisulut painikkeella tai napauttamalla 

tekstilaatikon alapuolella näkyvää Lisää uusi aukko -tekstiä. Tuplakaarisulkujen sisään kirjoitetaan 

oikea vastaus. Väärät vastausvaihtoehdot lisätään myöhemmin. 

 

 

Valitse seuraavaksi, miten haluat aukkotehtäviin vastattavan; kirjoittamalla, valitsemalla 

pudotusvalikosta tai raahaamalla oikea vastaus paikoilleen.  



Tässä vaiheessa voit lisätä lisää aukkotäydennyksiä napauttamalla Lisää uusi aukkotäydennys. 

Muutoin jatka seuraavaan vaiheeseen napauttamalla Jatka seuraavaan vaiheeseen -painiketta. 

 

Napauta aukkoja muokataksesi niiden oikeita vastauksia ja pisteitä. 

Voit syöttää useita oikeita tai vääriä vastausvaihtoehtoja napauttamalla Lisää uusi vastausvaihtoehto 

-tekstiä. Anna oikeille vaihtoehdoille haluamasi pistemäärä ja väärille vaihtoehdoille 0 pistettä. 

Lisää Aukon sisällä näkyvään vihjeteksti -kenttään vihjesana/teksti 

 

Voit palata edelliseen vaiheeseen tai jatkaa seuraavaan vaiheeseen. 

 

 

 

 

 

 



Voit esikatsella luomaasi tehtävää ja tarvittaessa palata tekemään muutoksia. Esikatselu on 

mahdollista silmä- kuvaketta napauttamalla, jolloin kuvake näkyy vihreänä. 

 

Halutessasi voit vielä palata muokkaamaan tehtävää tai tallentaa tehtävän valmiiksi. Peruuta 

painikkeella voit poistaa tehtävän. 

 

 

Tehtävä tallentuu Omat tehtävät -kansioon Lisää tehtäviä kokeeseen -osiossa (polku: Uusi koe- 

välilehti -> napauta Aloita kokeen luominen -painike -> napauta Lisää tehtäviä -painiketta) 

Voit tässä kohtaa esikatsella tehtävää (silmä -kuvake) ja Toiminnot- linkin kautta kopioida uuden 

tehtävän pohjaksi, muokata tehtävää tai poistaa tehtävän. 

 

 

 

 



 

Napauta tehtävän nimen alla näkyvää Toiminnot -tekstiä, jolloin saat esiin Kopioi uuden tehtävän 

pohjaksi, Muokkaa tehtävää ja Poista - painikkeet. 

 

 


