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8.5 PITKAN OPPIMAARAN KIRJOITUSTEHTAVA

Arvosteluohjeet

Kirjoitustehtavan kokonaisarvostelu tehdaOn ensisijaisesti kriteerin "Viestinnollisyys" perusteella. Arvostelua
tukevat toisiaan toydentovasti kriteerit "Tekstin sisolto ja rakenne" seka "Kielellinen laajuus ja tarkkuus".

Kiiytettiivat Viestinnallisyys Tekstin sisalto ja rakenne
Kielellinen laajuus ja

pisteet tarkkuus

99,97, Kirjoittaja pystyy valittiimiiiin Kirjoittaja kasittelee aihetta Kirjoittaja kayttiiii erittain laajaa

95,92, viestin erittain selkeasti, erittain monipuolisesti, ja monipuolista, idiomaattista,

90 aidontuntuisesti, sujuvasti ja persoonallisesti ja johdonmukai- tilanteeseen hyvin sopivaa
vivahteikkaasti. Hanen tekstiaan sesti. Han kayttiiii taitavasti ilmaisuvarastoa ja hallitsee sen
on erittain helppoa lukea. monipuolisia sidoskeinoja. erittain hyvin.

88,85, Kirjoittaja pystyy valittamaan K~oittajak~ilieweaihetta Kirjoittaja kayttiiii laajaa,

82,80 viestin selkeasti, luontevasti ja monipuolisesti ja johdonmukai- monipuolista, tilanteeseen sopivaa
sujuvasti. Hanen tekstiaan on sesti. Han kayttiiii monipuolisia ilmaisuvarastoa ja hallitsee sen
helppo lukea. sidoskeinoja. hyvin.

78,75, Kirjoittaja pystyy valittamaan Kirjoittaja k~ittelee aihetta Kirjoittaja kayttiiii riittavaa,

72, 70 viestin kohtalaisen selke~ti ja tavanomaisesti ja paaosin tavallista, paaosin tilanteeseen
suhteellisen luontevasti. Ranen johdonmukaisesti. Han kiiyttiia sopivaa ilmaisuvarastoaja hallitsee
tekstiaan on kohtalaisen helppo tavallisimpia sidoskeinoja sen suhteellisen hyvin.
lukea.

68,65, KiIjoittaja pystyy valittiimaan Kirjoittaja k~ittelee aihetta KiIjoittaja kayttiiii suppeahkoa,

62,60 viestin tyydyttiivasti. Hanen melko yksipuolisesti, mutta tavallisinta, (mahdollisesti) vain
tekstiaan on joissakin kohdissa kuitenkin melko johdonmukai- osin tilanteeseen sopivaa
vaikea lukea. sesti. Han kayttiiii vain ilmaisuvarastoa. Han tekee useita

yksinkertaisia sidoskeinoja. virheita.

58,55, Kirjoittaja pystyy valittiimaan Kirjoittaja k~ittelee aihetta Kirjoittaja kayttaa suppeaa,
52,50 viestin vain ep~elvasti. Hanen yksipuolisesti jaltai toistaen rajoittunutta ilmaisuvarastoa ja

tekstiaan on monin paikoin seka osin epajohdonmukaisesti. tekee paljon virheita.
vaikea lukea. Yksittaisia kohtia
voi jaada ep~elviksi.

48,45, Kirjoittaja pystyy valittiimaan Kirjoittaja k~ittelee aihetta KiIjoittaja kayttiiii erittain suppeaa,
42,40 viestin heikosti ja paikoin ei puutteellisesti jaltai runsaasti yksinkertaista ilmaisuvarastoa ja

ollenkaan. Hanen tekstiaan on toistaen seka epajohdon- tekee erittain paljon virheita.
vaikea lukea. Merkitys jaa mukaisesti.
monin paikoin epaselviiksi.

35,30, Kirjoittaja ei pysty juurikaan Kirjoittaja kasittelee aihetta KiIjoittaja kiiyttaa alkeellista
25,20 valittiimaan viestia. Hanen erittain puutteellisesti. ilmaisuvarastoa ja simkin paaosin

tekstiaan on erittain vaikea virheellisesti.
lukea.

15, 10, KiIjoittaja ei pysty valittiimaan Kirjoittaja kasittelee aihetta Kirjoittaja kayttaa erittain
5,0 viestia. taysin puutteellisesti. alkeellista ilmaisuvarastoa ja sitiikin

labes taysin virheellisesti.

Pistevohennykset kohta 5.3.3.1 Pitkon oppimaaron kirjoitustehtava.




