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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 2
a-kohta 

• Hyvin monilla pyöristysvirheitä

b-kohta
• hahmotusongelmia matkan laskemisessa aallonpituuden 

perusteella; monet eivät osanneet muodostaa oikeaa murto-
lukua, jolla matkan olisi saanut laskettua

c-kohta
• kaavaan sijoittamisessa oli todella paljon huolimattomuuksia; 

esim sijoitettiin a-kohdasta saatu pyöristetty tulos nopeuden 
kohdalle

Tehtävä 4
• Luonteeltaan soveltava a-kohta tuotti jonkin verran haasteita: 

tsekkaa fiiliksen mukaan malliratkaisun päivitetyt huomiot!

Tehtävä 6
• Monet jäivät kokeen jälkeen miettimään kukan määritelmää: 

tsekkaa fiiliksen mukaan malliratkaisun päivitetyt huomiot!
• Etyleenin kohdalla viitattu toistuvasti sukusoluihin

Tehtävä 7
Kohta 1 

• Vastattu “autosomaalinen”

Kohta 3 
• Vastattu “alkuvaihe”

Kohta 5 
• Vastattu “keskusjyvästen”

Kohta 8–9 
• Sekoitettu käsitteet sisarkromatidi / tytärkromosomi tai an-
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nettu muodossa sisarkromosomi / tytärkromatidi

Tehtävä 8
a-kohta

• Otettujen askelien määrää ei ole hahmotettu oikein

c-kohta
• Annettu vastaus kahden merkitsevän numeron tarkkuudella

Tehtävä 10
• Lukiossa olet oppinut, että kaikki bentseenirenkaassa kiinni 

olevat vedyt ovat samassa kemiallisessa ympäristössä. Tämä 
pitää hyvällä tarkkuudella paikkansa, ja sitä kannattaa nou-
dattaa valintakokeessa, ellei tehtävänannossa anneta tästä 
poikkeavaa lisätietoa!

• Tehtävän tapauksessa bentseenirenkaaseen oli kiinnittynyt 
kaksi merkittävästi toisistaan poikkeavaa substituenttia: me-
tyyliryhmä ja karboksyylihapporyhmä. 

• Tämän vuoksi spektrissä nähtiin bentseenirenkaan neljä 
vetyä siten, että kaksi niistä on hieman erilaisessa ke-
miallisessa ympäristössä kuin toiset kaksi: vetyatomit 
lähellä karboksyylihapporyhmää vs. vetyatomit lähellä 
metyyliryhmää. 

• Spektristä myös huomataan, että kaksi piikkiä (piikkiry-
kelmää) ovat hyvin lähellä toisiaan: nämä kaksi vastaa-
vat edellä mainittuja, toisiaan muistuttavia, bentseeni-
renkaan vetyjen kemiallisia ympäristöjä. 

• Lähekkäisten rykelmien erottaminen toisistaan on vaati-
nut mittaukselta erinomaista herkkyyttä.

• Lisäksi: Mallivastauksessa mainitun erään vastaukseksi kel-
paamattoman rakenteen (2-fenyylietaanihapon) kohdalla oli 
esitetty, että kemiallisia ympäristöjä olisi monosubstituoidus-
sa bentseenirenkaassa bentseenirenkaan eri vetyjen välillä 
useita. 

• Tavanomaisella laitteistolla kyseiset vetyatomien piikit 
olisivat tässä tapauksessa erottamattomia: spektrissä 
nähtäisiin yhteensä vain kolme kemiallista ympäristöä, 
viiden sijasta. Asia korjattiin mallivastaukseen, joskaan 
muutos ei vaikuttanut tehtävän ratkaisuun eikä oikeaan 
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vastaukseen. Vastaavanlaisen tutun tapauksen löydät 
tehtävästä 3.2737.

• Pahoittelemme tehtävän aiheuttamaa hämmennystä, tehtä-
vän eksoottisen NMR-tapauksen tulkintaan ei annettu riittäviä 
lisätietoja. Muista nyrkkisääntö: noudata lukiossa tai Mafyne-
tissä oppimaasi, ellei tehtävänannossa esitetä poikkeavaa 
lisätietoa.

Yleisimmät virheet tehtävässä 10
• Bentseenirenkaan ja karboksyylihapporyhmän väliin laitettu 

hiili

Tehtävä 12
a-kohta

• ei huomioitu, että kyseisessä suuntavektorissa oltava x>0 ja 
y<0

• suuntavektorin selvittäminen ei hallussa
• ei muistettu merkitä suuntavektorin lauseketta selvästi ratkai-

suun, vaikka sitäkin kysyttiin tehtävänannossa kulman lisäksi

b-kohta
• unohdettu toisen jalan aiheuttama resistanssi
• ajateltu, että kaikki tai osa vastuksista on rinnan, vaikka kaikki 

sarjassa

Tehtävä 13
• Ei olla huomioitu kaikkia voimia, jotka vaikuttavat sydämeen 

vedessä
• Paljon huolimattomuus- sekä merkkivirheitä kaavojen pyörit-

telyssä
• Annettu vastaus käyttäen suureita, joita ei tehtävässä tunneta
• Voima F väärään suuntaan

Tehtävä 14
• Androsdenedionin kohdalla unohdettu dispersiovoimat koh-

dassa h)

Tehtävä 15
a-kohta

• hyväksytään alkuperäisestä pisteytysohjeesta poiketen myös 
vastaus 6: tsekkaa tarvittaessa malliratkaisun päivitetyt huo-
miot!
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• Monet antoivat b-kohdan vastauksen virheellisesti amino-
happoina: tarkkana tehtävänannon kanssa (iso suositus alle-
viivauksille)! 

c-kohta 
• tuotti koestressin keskellä haasteita: saa ja pitää haastaa, 

mutta älä jämähdä miettimään hämmentävää yksittäistä 
kohtaa kymmeniksi minuuteiksi!

d-kohta
• vastaus “pistemutaatio” on sinänsä oikea, mutta vaadimme 

pisteen saamiseksi pientä lisätarkennusta!
• e-kohdassa esiintyi niin ikään haasteita: tsekkaa tarvittaessa 

vielä e-kohtaan liittyvät huomiot malliratkaisusta!

Tehtävä 16
• OPO3 ryhmä usein väärässä hiilessä
• Matemaattinen perustelu usein ontuva
• Sokeriosasta puuttui yksi hiili
• Piirretty OH-ryhmän sidos hiileen siten, että O-H-C eikä H-O-C
• Sekoitettu täydellinen rakennekaava ja viivakaava samaan 

kuvioon
• Huomio: viimekertaisessa harjoituskokeessa 6 sekoiteltiin kaa-

voja ainoastaan siksi, että tuolloin näin pyydettiin: lause “Käy-
tä samaa esitysasua kuin tehtävänannossa.” + tehtävänan-
nossa oli tuolloin sekomuotoja käytetty. 

• Varmin tapa vastata kokeessa on käyttää aina korrektia 
esitystapaa, eli yhtä ainoata valitsemaasi muotoa, ellei 
toisin vaadita. 

• Lyhyesti tärkeysjärjestys: 1. toimi niin kuin tehtävänan-
nossa määrätään eli vastaa juuri kysytyllä tavalla, 2. JOS 
ei määrätä mitään, valitse vapaasti se esitysasu, jolla 
osaat varmimmin piirtää hankaliakin rakenteita, mutta 
vastaa korrektilla tavalla eli ilman sekamelskoja.


