
Matikkakeisarin preliminäärikoe, Syksy 2022

Lyhyt oppimäärä

Kokeessa vastataan korkeintaan kymmeneen tehtävään. Kokeen osat A, B1 ja B2

vastaavat ylioppilaskokeen rakennetta, ja niissä saa käyttää ylioppilaskokeissa sal-

littuja apuvälineitä. Koeaika on 6 tuntia.

Osa A. Vastaa kaikkiin tehtäviin

1. Oheisessa kuvassa on kuusi suoraa. Valitse alla olevasta laatikosta kullekin
suoralle sitä kuvaava vaihtoehto. Vastaukseksi riittävät kirjaimen ja nume-
ron yhdistelmät ilman perusteluja.
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Suora on yhdensuuntainen suoran y = -x + 5 kanssa

Suora kuvaa tilannetta, jossa y ja x ovat suoraan verrannollisia

ja verranollisuuskerroin on positiivinen

Suora leikkaa suoran y = 2x + 1 kohdassa x = -6

Suora on suoran y = -2 normaali

Suoran kulmakerroin on 0

Suora leikkaa y-akselin samassa kohdassa kuin suora y = 5x + 3
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2. Ratkaise yhtälöt.

(a)
√
x2 + 9 = 5 (b) 43x = 2x+1 (c) logx 1000 = 3

3. Laske ison kolmion pinta-ala, kun pienen kolmion kateetit ovat kuvan mu-
kaisesti 2 ja 3 pituusyksikköä.

4. Aritmeettisesta jonosta tunnetaan termit a8 = 12 ja a15 = 33.

(a) Onko luku 64 lukujonon termi? Jos on, niin kuinka mones? (6 p)

(b) Laske lukujonon sadan ensimmäisen termin summa. (6 p)

Osa B1. Vastaa kolmeen tehtävään.

5. Tietunnelin poikkileikkaus on paraabelin muotoinen. Tunnelin korkeus on
keskeltä 6 m, ja tien leveys 10 m. Kuinka korkea ajoneuvo mahtuu tunnelin
läpi, jos ajoneuvon leveys on 2,5 m ja sen

(a) on pysyttävä omalla kaistalla, (6 p)

(b) on mahdollista ajaa keskellä tietä? (6 p)

6. Asuntolainan korko on 0,5 % ja lainasumma 150000 euroa. Laina-ajaksi on
sovittu 20 vuotta ja lyhennystavaksi annuiteetti. Laadi lyhennystaulukko
ja vastaa sen pohjalta seuraaviin kysymyksiin:
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(a) Kuinka suuri on kuukausittainen maksuerä?

(b) Kuinka paljon asiakas maksaa yhteensä korkoa, jos korkoprosentti py-
syy samana koko laina-ajan?

(c) Oletetaan nyt, että korko pysyy samana kaksi vuotta ja nousee sitten
3 prosenttiin. Kuinka paljon kasvaa kuukausittainen maksuerä?

7. Seinän viereen rakennetaan suorakulmion muotoinen aitaus siten, että kol-
me reunaa aidataan, ja seinä muodostaa yhden sivun. Aitauksen pinta-alan
halutaan olevan mahdollisimman suuri. Miten aitauksen mitat tulee valita,
kun aitaa on käytettävissä 15 metriä? Seinän pituus on 20 metriä.

8. Vuoden 2022 alussa kaupungin A väkiluku oli 180 000 ja kaupungin B
120 000. Arvioidaan, että kaupungin A väkiluku pienenee vuosittain 1,5
%, kun taas kaupungin B väkiluku kasvaa vuosittain 0,7 %. Minä vuonna
kaupunkien väkiluvut ovat samat?

Osa B2. Vastaa kolmeen tehtävään.

9. Kahta noppaa heitetään kolmesti. Millä todennäköisyydellä

(a) saadaan ainakin yksi kuutonen koko heittosarjan aikana? (4 p)

(b) ei saada yhdelläkään heitolla paria eli kahta samaa silmälukua? (4 p)

(c) saadaan silmälukujen summaksi vähintään 10 ainakin yhdellä heitto-
kerralla? (4 p)

10. Ohessa on erään yrityksen henkilöstön palkkajakauma.

(a) Määrää aineiston moodiluokka ja mediaaniluokka. (4 p)

(b) Laske palkkojen keskiarvo. (5 p)

(c) Millaisissa tilanteissa mediaani kuvaa tilastollista aineistoa huomatta-
vasti keskiarvoa paremmin? (3 p)
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Palkka euroa/kk f

0–2000 5
2001–2500 17
2501–3000 24
3001–3500 12
3501–4000 7

11. Puolipallon muotoinen jääkappale sulatetaan ja jäädytetään uudestaan kuu-
tion muotoiseksi. Kuinka monta prosenttia kappaleen pinta-ala kaikkiaan
muuttuu ja mihin suuntaan?

12. Millä vakion t arvoilla toisen asteen yhtälöllä x2+tx = x−t ei ole reaalista
ratkaisua?

13. Olkoon P (x) = x3 + ax2 + bx + 2. Määrää vakiot a ja b, kun polynomin
P (x) kuvaaja kulkee pisteiden (−1, 8) ja (2, 6) kautta.
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