
Matikkakeisarin preliminäärikoe, Syksy 2022

Pitkä 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. Vastaa kohtiin (a)–(f) ilman välivaiheita.

(a) Luettele yhtälön x6 − 3x4 = 0 juuret.

(b) Ratkaise epäyhtälö (x+ 1)2 > 9.

(c) Määrää P (x), kun P (x+ 1) = 3x2 − 1.

(d) Laske funktion g(x) =
1

1− x
derivaatta kohdassa x = −1

3
.

(e) Määrää raja-arvo lim
x→2

x2 − 4

2x− 4
.

(f) Määrää vakio a siten, että
∫ a

0

√
xdx = 1.

2. Määritellään vektorit ū(t) = 3̄i− j̄ + k̄ ja v̄(t) = −ī+ 2j̄ − k̄.

(a) Määritä sellainen kolmiulotteisen avaruuden vektori n̄, joka on kohti-
suorassa sekä vektoria ū että v̄ vastaan. (4 p)

(b) Oletetaan, että vektorit ū ja v̄ virittävät tason, joka kulkee pisteen
(1, 1, 1) kautta. Laske kyseisen tason lyhin etäisyys origosta. (4 p)

(c) Ilmaise taso muodossa Ax+By + Cz +D = 0. (4 p)

3. Laske integraali ∫ 1

0

|x− a|dx

kaikilla vakion a reaaliarvoilla.
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4. Tarkastellaan funktiota f(x) =
sin(x)

1 + cos2(x)
.

(a) Osoita, että funktiolla on käänteisfunktio välillä
[
−π

2
,
π

2

]
. (3 p)

(b) Mikä on käänteisfunktion määrittelyjoukko? (3 p)

(c) Määrää f−1(0). (2 p)

(d) Laske käänteisfunktion derivaatta kohdassa x =

√
2

3
. (4 p)

Osa B1. Vastaa kolmeen tehtävään.

5. Kaksi ympyrää leikkaa toisensa kuvan mukaisesti siten, että kehät kulke-
vat keskipisteiden kautta. Laske leikkauksen pinta-ala A, kun kummankin
ympyrän säde on 1. Anna vastaus tarkkana arvona.

6. Mies unohtaa sateenvarjonsa kauppaan todennäköisyydellä 0,1, jos hänellä
on sateenvarjo mukanaan tullessaan kauppaan. Eräänä sadepäivänä mies
kävi viidessä eri kaupassa ja huomasi lopulta unohtaneensa sateenvarjonsa.
Millä todennäköisyydellä sateenvarjo unohtui siihen kauppaan, jossa mies
kävi viimeisenä?
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7. Olkoon a0 = 1, ja määritellään lukujono an yhtälöllä

e2xan − 2e−xan−1 = 0, n ≥ 1.

(a) Millä muuttujan x arvoilla lukujono an suppenee? (4 p)

(b) Millä muuttujan x arvoilla sarja
∞∑
n=1

an suppenee?. Laske myös sarjan

summa S, silloin kun se on olemassa (4 p)

(c) Määritä muuttujasta x riippuva kokonaisluku Nx siten, että on voimas-

sa arvio |
Nx∑
n=1

an − S| < 0,01. (4 p)

8. Olkoon

f(x) =


x

2− x
, kun x ≤ 1

2x− 1, kun x > 1.

(a) Tutki erotusosamäärää tarkastelemalla, onko funktio derivoituva koh-
dassa x = 1. (8 p)

(b) Määrää funktion arvojoukko. (4 p)

9. Tässä tehtävässä tarkastellaan integraalia summan raja-arvona.

(a) Selitä pinta-alatulkintaan nojautuen, miksi integraali
∫ 1

0

xdx voidaan

laskea raja-arvona lim
n→∞

1

n2

n∑
k=1

k. Laske raja-arvo välivaiheet kirjoit-

taen. (5 p)

(b) Määritä sitten raja-arvot lim
n→∞

1

n4

n∑
k=1

k3 ja lim
n→∞

n∑
k=0

1

n+ k
sopivaa funk-

tiota integroimalla (3 + 4 p)
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Osa B2. Vastaa kolmeen tehtävään.

10. Tutki yhtälön x
√
x = a juurten määrää vakion a eri arvoilla.

11. Todista seuraavat väitteet:

(a) Parittomien kokonaislukujen m ja n tulo mn on pariton. (4 p)

(b) Jos n2 on pariton kokonaisluku, myös n on pariton. (4 p)

(c) Jos p ≥ 3 on alkuluku, niin p2 − 1 on jaollinen luvulla 4. (4 p)

12. Bernoullin polynomit määritellään ehdoilla

P0(x) = 1, P ′
n(x) = nPn−1(x),

∫ 1

0

Pn(x)dx = 0, n ≥ 1.

(a) Määritä polynomien Pn lausekkeet, kun n = 1, 2, 3 ja 4. (4 p)

(b) Osoita, että Pn(0) = Pn(1), kun n ≥ 2. (4 p)

(c) Osoita induktiolla, että Pn(x+ 1)− Pn(x) = nxn−1, kun n ≥ 1. (4 p)

13. Suurimman uskottavuuden estimointi on menetelmä todennäköisyysjakau-
man parametrin arvioimiseksi, kun annettuna on kyseistä jakaumaa nou-
dattavan satunnaismuuttujan X arvojen muodostama otos x1, x2, . . . , xn.
Estimointia varten kirjoitetaan ensin otoksen uskottavuusfunktio L(θ), jo-
ka on otoksen todennäköisyys parametrin θ funktiona. Suurimman uskot-
tavuuden estimaatti θ̂ on se parametrin arvo, joka maksimoi uskottavuus-
funktion.

Oletetaan nyt, että satunnaismuuttuja X noudattaa geometrista jakaumaa,
jonka pistetodennäköisyysfunktio on P (X = x) = (1 − θ)x−1θ. Satun-
naismuuttujasta havaitaan toisistaan riippumattomat arvot x1, x2, . . . , xn.
Osoita, että suurimman uskottavuuden estimaatti on

θ̂ =
n

x1 + x2 + · · ·+ xn
.
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