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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 4

• Rakenne 5: monet vastanneet hiippaläppä
• Rakenteissa 5 ja 8 eniten virheitä. Yleinen virhe oli laittaa vain 

pelkkä eteiskammioläppä (kohta8) tai kammiovaltimoläppä 
(kohta5) ilman mainintaa oikeasta tai vasemmasta.

Tehtävä 5:
B-kohta 

• Oli useimmilla väärin. Hae malliratkaisun huomioista oikeaa 
suuntaa!

E-kohta
• Ei hyväksytty vastausta “autonominen hermosto”, koska pis-

teytyksessä etsittiin avainsanoina nimenomaan sympaattista 
ja parasympaattista hermostoa. 

• Ei kuitenkaan syytä huoleen – jossain toisessa kokeessa 
(miksi ei pääsykokeessakin) ko. vastaus voisi hyvinkin 
tuoda arvokkaan pisteen!

• Edellinen pätee myös vastauksiin ydinjatke/aivorunko/veren-
kierron säätelykeskus, hypotalamus (autonomisen hermoston 
ylin säätelijä, toimii mm. stressikeskuksena) ja sinussolmuke 
(joskin on luonteeltaan pikemmin “perustahdistin” kuin syk-
keen nopeutta säätelevä tekijä) – nämä ovat hyviä (tosin 
tässä kokeessa hyväksyttyjen vastausten kirjon ulkopuolelle 
rajautuvia) pohdintoja! 

Tehtävä 6:
• Lue tehtävänanto huolella: monet olivat rastittaneet kussakin 

osassa vain yhden vaihtoehdon.

Tehtävä 8:
• Rakennetta tulkittu usein niin, että yhden d-särmäisen kuution 

sisällä olisi 8 kokonaista molekyyliä. Kuution jokaisessa kärjes-
sä on kyllä molekyyli, ja kärkiä on yhteensä 8, mutta jokainen 
molekyyli jakaantuu 8:lle vierekkäiseen kuutiolle. Yhden d-sär-
mäisen kuution sisällä on siten 8 kertaa 1/8 molekyyliä, eli yh-
teensä ainoastaan tasan 1 molekyyli.

• Voit järkeistää asian itsellesi näin: jos kaikki 8 molekyyliä olisi 
kokonaan erään kuution sisällä, ei tämän kuution vierekkäi-
sissä kuutioissa olisi näistä molekyyleistä pientäkään osaa, 
joten niissä kuutioissa olisi vähemmän kuin 8 molekyyliä. Koko 
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avaruutta ei voida siten täyttää vierekkäisillä kuutioilla, jois-
sa jokaisessa on 8 kokonaista molekyyliä. Tilanne on jossain 
määrin analoginen “toistuvalle yksikölle.”

Tehtävä 10:
B-kohta

• A ja B sekä C ja D usein väärinpäin. Koska vain yksi yhdisteistä 
(D) oli optisesti aktiivinen ja se kerrottiin tehtävänannossa, on 
jokainen neljästä yhdisteestä lopulta lyöty lukkoon, eikä vaih-
toehtoista järjestystä ole. 

• Tuli siis aloittaa laittamalla optisesti aktiivinen yhdiste D:n 
lokeroon, sen perusteella B, ja lopuksi jäljelle jääneet A 
sekä C.

Tehtävä 11:
B-kohta

• Vesimolekyyli unohdettu usein mainita tai sen tilalla H2, jolloin 
atomien määrät eivät vastaa toisiaan reaktionuolen vasem-
malla ja oikealla puolella.

Tehtävä 12
• Yhdistetty vastukset
• Yjateltu, että virta jakautuu kahtia johtimille
• Ajateltu, ettei virtaa kulje ollenkaan
• Vastusten yhdistelyn järjestys hukassa
• Ajateltu, että kun oikeanpuolimmaisimmat kaksi sarjaan kyt-

kettyä vastusta on yhdistetty, ovat kaikki loput ja tämä yhdis-
tetty vastus keskenään rinnan

• Vasemmanpuoleisimman johtimen virran määrityksessä ei 
käytetty kokonaisresistanssia 

• silmukoiden yhtälöiden muodostuksen kanssa vaikeuksia

Tehtävä 13
• Unohdettiin ilmanpaineen vaikutus ja laskettiin voima pelkän 

hydrostaattisen paineen avulla
• Ympyrän pinta-alan kaava oli monilla unohtunut
• Ajateltiin, että: 

• ilmanpaine olisi kaksinkertainen, koska pussissa oli ilmaa 
• kumottiin ilmanpaineen vaikutus kokonaan, ja ajateltiin, 

että pelkkä hydrostaattinen paine vaikuttaa kelloon 
• ajateltiin, että ilma pussissa estäisi hydrostaattisen pai-
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neen vaikuttamisen kelloon 
• ajateltiin että noste vähentää paineen aiheuttamaa voi-

maa 

Tehtävä 14:
• Piirretty myös koiranpentuun vaikuttavat voimat
• Voimia ei nimetty ollenkaan, tarkempi nimeäminen esim ei 

pelkästään painovoima vaan kappaleen painovoima.
• Piirretty myös kappaleen ja vaa’an välinen kitkavoima
• Vastaus annettu kilogrammoina 
• Vastauksena 2000 g -> vain yksi merkitsevä numero
• Huolellinen tehtävän lukeminen!! 
• Selkeät kuvat ja kaavat: ei pieniä piiperryksiä!

Tehtävä 15:
• Yleisesti tehtävässä 15 tehtiin paljon huolimattomuusvirheitä 

kaavojen pyörittelyissä jakolaskujen kanssa. Myös oikeat kaa-
vat olivat jokin verran hukassa.

E-kohta
• Unohdetaan korottaa kaksinkertainen säde toiseen tai laske-

taan energia kaksinkertaiselle säteelle, mutta ei verrata sitä 
normaalin säteen energiaan  molemmista saadaan vastauk-
seksi vain ‘’liike-energia kaksinkertainen’’

Tehtävä 16
A- ja b-kohta 

• sekoitettiin neutriinoa antineutriinoon ja neutroniin sekä posit-
ronia protoniin.

C-kohta 
• todella paljon ongelmia logaritmien pyörittelyn kanssa; harva 

huomasi että tehtävän voi ratkaista myös ilman logaritmien 
pyörittelyä.


