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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 1

• Ei virhe, mutta huomioikaa, että jokaisesta fyssan väittämästä 
osissa A-E saa vain 2 p. jos kaikki on oikein ja 0 jos on mitään 
väärin, osissa Y-Ö oikeista 3 p ja taas nollat jos mitään väärin. 

• Kun osa laskuista on vielä aika pitkiä, tehtävän piste/aika 
-suhde jää aika alhaiseksi. 

• Vikassa kohdassa tulee vääristä valinnoista miinuspisteitä. 
Muistakaa koetaktiikka!

Tehtävä 4
• suorituskyky ajateltu olevan yhtäsuuri kuin 1
• suorituskyvyn suureyhtälöä ei muistettu oikein
• ei olla huomiotu lämpölaajenemisen yhtälön pyörittelyssä, 

että tehtävän tapauksessa tilavuus pienenee, ei laajene

Tehtävä 6
2 kohta

• ei hyväksytty usein toistunutta vastausta “aivolisäke”: LH:n ja 
FSH:n erityksen säätely linkittyy negatiivisen (ennen ovulaatio-
ta hetkellisesti positiivisen) palautesäätelyn välityksellä veren 
estrogeenipitoisuuteen.

6 kohta
• moni vastannut siementiehyt: tarkkana avainsanojen kanssa!

Tehtävä 7
• Osattu pääosin todella hyvin, paljon täysiä pisteitä :) 

A-kohta
• Vastattu usein Val, mikä viittaa aminohappotaulukon vir-

heelliseen tulkintaan: koodaavan juosteen (tehtävänanto) ja 
lähetti-RNA:n (annettu taulukko) emäsjärjestykset vastaavat 
toisiaan (T–U -erotuksella): molemmat ovat vastakkaiset 
mallijuosteelle. 

• Koodaavan juosteen emäskolmikkoa CAG vastaavan amino-
hapon voi täten lukea suoraan lähetti-RNA-taulukosta!   

Tehtävä 8
• Perustelun pitäisi perustua siihen, että toisella mahdollisella 

laserilla pisteitä näkyy seitsemän ja toisella vain viisi. Pitäisi 
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siis näyttää, että kyseessä ei voi olla 543 nm laser.

Tehtävä 9
• Moolimassoja laskettu väärillä tai pyöristetyillä arvoilla => las-

kutoimitus väärin => vastaus väärin, vaikka vastaus pyöristyisi 
oikein, niin vastauksesta ei annettu pisteitä. 

• Muistathan jatkossa käyttää vain kaavaliitteestä löytyviä ar-
voja!

• Välivaiheita pyöristetty. Vasta lopputulos tulee pyöristää.

Tehtävä 11
A-kohta
 kuvaajan alle jäävä pinta-ala on jaettavissa mukaviin puolisuunnik-
kaisiin, jolloin pinta-alan voi laskea geometrian avulla eikä tarvitse 
laskea kokonaisia / puolikkaita ruutuja

B-kohta
• Yleisesti fysiikan vastauksen perusrakenteessa on ollu puuttei-

ta, selkeästi esille kaavat millä lasketaan arvoja. Pelkkä arvo ei 
usein riitä, sillä kaavoista saa pisteitä myös. 

• Tarkkuutta kaavojen kanssa. Monella oli muuten oikea kaava 
mutta säteen toinen potenssi puuttui.

Tehtävä 13
A-kohta

• Reaktiossa 3 kalsiumkarbonaatin olomuoto usein (aq)

B-Kohta
• Tonnien muunto grammoiksi haastavaa
• Kalsiumhydroksidin massa monesti tonneina

Tehtävä 14
B-kohta

• Kuvaajasta luettu huolimattomasti arvoja
• Ei olla ymmärretty lukea virran arvoa hetkellä t=0,09s suoraan 

kuvaajasta vaan se on laskettu
• Vastauksia ei ilmoitettu selkeästi 


