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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 2

• Oikosulku ollut monella selityksenä siihen miksi virtaa ei kulje. 
Kuitenkin oikea syy miksi virtaa ei kulje virtapiirissä on, että 
potentiaalieroa ei ole. 

• Oikosulku on tilanne, missä jännitelähteen plus-navalta 
päästään miinusnavalle kulkematta minkään vastuksen 
läpi.

• Useilla selityksenä että virta menee helpoimmasta kohdasta 
ja siksi virtamittari näyttää 0A. 

• Parempi selitys on potentiaaliero, sillä jos virralla on 
useita mahdollisia reittejä se jakaantuu niille käänteises-
sä vastusten suhteessa.

Tehtävä 6
A-kohta

• Oletettu, että mekaaninen energia säilyy huippukohtaan ja 
virheellisesti ratkaistu huippukohdan korkeus suoraan trigo-
nometrialla, vaikka kyseessä on paraabeli.

• Oletettu lentorata puoliympyräksi ja normaalikiihtyvyyden 
avulla yritetty laskea

• ylipäätään vinon heittoliikkeen kaavat ei hallussa
• Oletettu, että huippukohdassa vx = 0

A-kohta
• Laskettu lentoaika väärin johtuen a-kohdan virheellisistä ajat-

teluista

C-kohta
• Unohdettu huomioida liikemääriin nopeuden suunnat
• epätarkkoja selityksiä vastauksessa törmäyksen jälkeisestä 

suunnasta

Tehtävä 9
A-kohta

• Todella paljon huolimattomuusvirheitä supistuksissa sekä 
pontenssilaskuissa

B-kohta
• sijoitettaessa satelliitin A kiertomatkaa, sijoitettu oikein 2r, 

mutta laskettaessa ei ole korotettu (2r)^3 = 8r^3 vaan on kir-
joitettu suoraan 2r^3, jolloin saadaan väärä tulos
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C-kohta
• Oletettu, että Emek = Ek tai Emek = Ep
• Oletettu,että Emek = 0

Tehtävä 10
• Älä jämähdä opettelemaan tehtävää mekaanisesti ulkoa – 

sama soveltava tehtävä ei tule toistumaan lääkiksen pääsy-
kokeessa. 

• Jätä hautumaan ja palaa haastamaan uudemman kerran 
myöhemmin keväällä käsiteltyäsi ruoansulatuksen myös Ma-
fynetin 2. kierroksen osalta :)  

Tehtävä 11
A-kohta

• Monet olivat perustelleet ainoastaan yhteisvallitsevan tai väli-
muotoisen periytymisen avulla. 

• Kumpikaan näistä ei yksin voi selittää lukuisia tunnettuja 
värimuotoja (yli sata), vaikka esim. välimuotoinen periy-
tyminen voi toki lisätä yksittäiseen geeniin liittyvää feno-
tyyppien kirjoa. 

C-kohta
• Alleviivaa tehtävänannon keskeiset avainsanat: 

• x-kromosomaalinen periytyminen voidaan rajata tar-
kastelun ulkopuolelle!

• Alleviivaa kysymyksen tärkeät avainsanat, jotta vastaat var-
masti siihen mitä kysytään. 

• Monet olivat laittaneet pelkästään risteytyskaavion an-
tamatta selvää vastausta kysyttyyn asiaan (= Maurin ja 
vanhempien genotyypit kunkin periytymistavan kohdal-
la). 

d-kohta
• Monet olivat antaneet vastaukseksi neljä genotyyppiä (HhM-

mrr, HHMmrr, HhMMrr & HHMMrr). Mieti vielä kertaalleen, miksi 
isäsiilin täytyy olla heterotsygootti H- ja M-geenien suhteen! 

Tehtävä 12
A-kohta

• Monilla oli kuvaajan tulkitsemisen kanssa ongelmia

C-kohta
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• Hyvin moni unohti, että intensiteettitason saa luettua kuvaa-
jasta. Lisäksi intensiteettitason kaavan käytössä oli ongelmia 
useilla, jotka sen avulla yrittivät ratkaista tehtävän.

Tehtävä 13
• Jotkut hämääntyivät tehtävänannon sanoista “enintään” ja 

“vähintään” ja pyöristivät lukuja ylös- tai alaspäin vastaavasti. 
• Lääkiskokeessa kannattaa pyöristää normaalien sään-

töjen mukaisesti.


