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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 2
Kymmenpotenssivirheet

• Painotus väärin tai vajavainen

Tehtävä 6
• Rakenteen 3 kohdalla vastattu munuaisnystyn sijaan munuai-

sydin
• Munuaisnysty ei lukiolähteissä yleensä nouse esille kes-

keisenä rakenteena (esim. Mafynetin 1. kierroksen kuva 
munuaisen rakenteista). Pääsykokeessa on toisinaan 
esiintynyt vastaavia avainkäsitteitä lukiobilsan Ö-ma-
pista. 

• Koetilanteessa vastaavista ei tule stressaantua: keskity 
nimeämään tutut rakenteet mahdollisimman tarkasti.

• Munuaisydin ei missään nimessä ole huono vastaus: 
epävarmoihin kohtiin kannattaa energiatehokkaalla 
otteella tarjota mahdollisimman hyvää lukiobilsan mu-
kaista vastausta, ellei vääristä vastauksista sakoteta. 

• Muista koetilanteessa, että vastaavat yksittäiset epä-
määräisyydet eivät tule määrittämään kenenkään koe-
suoritusta!

• Pisteytyksessä ei rakenteen 2 kohdalla hyväksytty vastausta 
munuaisydin, sillä munuaispyramidi on paras mahdollinen 
vastaus nuolen osoittamalla rakenteelle. Munuaisydin olisi 
kuorikerroksen tapaan oletettavasti merkitty hakasuluilla, mi-
käli sitä olisi kysytty. 

• Huom! Munuaisydin ei kuitenkaan ole suoranaisesti vää-
rä vastaus, joten asiasta ei kannata harmistua. Tämän 
kokeen pisteytyksessä ko. vastaus ei yksinkertaisesti 
tuottanut pistettä.  

B-kohta
• Monilla hormoni nimetty väärään kohtaan tai annettu 

useampi eri hormoni

Tehtävä 7
• Oletettu, että jännitemittari on ideaalinen, vaikka toisin sano-

taan. Tai muutoin unohdettu ottaa sen resistanssi huomioon 
laskuissa.

• Vastusten yhdistäminen yksinkertaisemmiksi kokonaisuuksiksi 
(rinnan- ja sarjaankytkettyen vastusten laskeminen yhteen) 
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on hyvä palauttaa mieleen. Myös virran jakautuminen rinnan-
kytkettyjen vastusten kesken on hyvä muistaa: I_1 / I_2 = R_2 
/ R_1

Tehtävä 8
• Kohtaan 6 vastattu NH3/NH4+

Tehtävä 9
Väliarvoja pyöristetty lähes joka toisessa kokeessa 

• menee mönkään lopputulos 
• Muutamat ovat arvanneet ilmanpaineen olevan 100 000 Pa. 

• Nämähän löytyvät kyllä vakiotaulukosta vastausmonis-
teen lopusta… 

• Pyöristyssäännöt olivat jääneet monilla epäselviksi

• g/ml ja vastaavat muokkaukset ovat olleet joillekin haastavia

Tehtävä 11
A-kohta

• Monesti vastattu aromaattinen ryhmä, tms.

B-kohta
• Joko pyöristysvirhe, tai laskuvirhe lopussa. Oikea vastaus on 

1/101 eikä 1/100 eli 0,99 % epätarkimman lähtöarvon mukaisesti. 
• Moni oli vastannut 1/100, joka tarkoittaisi eri muotojen suhdet-

ta. 
• Kysyttiin tietyn muodon prosentuaalista osuutta, eli nimit-

täjässä täytyy olla molempien muotojen konsentraatioiden 
summa.

Tehtävä 12
A-kohta

• Ei sijoitettu r = l/4 magneettivuon tiheyden kaavaan
• Ajateltu sama virta magneettivuon tiheyden sekä voiman lau-

sekkeisiin

B-Kohta
• oikean käden säännössä (FBI) sormet menneet sekaisin
• ei päätelty ja perusteltu oikean käden säännön avulla virran 

suuntaa, vaikka tehtävänanto näin ohjeistaa
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Tehtävä 13
A-kohta

• Ilmoitettu vastaukseksi vain Sr

B-kohta
• Rubidiumin moolimassana käytetty 85,467g/mol vaikka teh-

tävänannossa todettu moolimassan olevan hyvällä tarkkuu-
della sama kuin massaluku (87g/mol) tai moolimassana käy-
tetty 37 g/mol. 

• Huomaathan, että taulukon atomipainot sisältävät infor-
maation kaikista isotoopeista, mutta tehtävässä tarkas-
teltiin vain isotooppia rubidium-87, jonka atomipaino on 
noin 87 g/mol.

• Rubidiumin aktiivisuutta alussa laskettaessa ei muutettu vuo-
sia sekunneiksi

• Logaritmien laskusäännöt hukassa, yritetty supistaa logarit-
meja pois

Tehtävä 15
• Väittämä numero 7 todettu oikeaksi, vaikka on väärin. Muista, 

että mikäli kyseessä ei ole tasapainoreaktio, tuotteen poista-
minen ei auta! Kyseessä ei ollut tasapainoreaktio.

Tehtävä 16
D-kohta

• Perustellaan usein ettei geeni sijaitse eksonissa ja eksonit sil-
mukoidaan pois

F-kohta
• monet vastanneet 2.

Tehtävä 18
B-kohta

• Monet olivat unohtaneet, että(kitka)voiman tekemä työ on 
matka kertaa voima. 

• Monilla sijoitettaessa kaikki kaavat lopulliseen laskuun on 
matka s tipahtanut pois. Monet eivät huomioineet kitkavoi-
man tekemää työtä laskettaessa että kyseessä oli kalteva 
taso. 

C-kohta 
• Monet laskivat liikemäärään mukaan skeittilaudan massan


