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YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

MATEMATIIKAN KOE
LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.
LYHYT SYKSY, 23.4.
2

1. a) Ratkaise yhtälö ( x  2)2  4.
b) Millä muuttujan x arvolla lausekkeet 2 x  3 ja  ( x  3) saavat saman arvon?
2
c) Laske lausekkeen a(b  2)  (a  b)2  b(1  a) arvo, kun a  2 ja b  2.

2. a) Missä pisteissä suora y  3x  12 leikkaa koordinaattiakselit?
 2x  y  4
b) Ratkaise yhtälöpari 
 x  2 y  1.
c) Suorakulmion kanta on 11 cm ja korkeus 7 cm. Sen kanta lyhenee 20 prosenttia, ja kor‐
keus kasvaa 20 prosenttia. Kuinka monta prosenttia suorakulmion pinta‐ala pienenee?

3. Tasakylkisen kolmion kylki on 90 m ja kanta 40 m.
a) Laske kolmion huippukulma asteen tarkkuudella.
b) Laske kolmion pinta‐ala neliömetrin tarkkuudella.

4. Kuvan kaari‐ikkunassa on lasin tukena rimoja. Kuinka paljon rimaa tarvitaan kuvan mukai‐
seen kaari‐ikkunaan, kun x  20 cm ja y  40 cm? Rimaa käytetään kaikkiin kuvion janoi‐
hin ja puoliympyröiden kaariin. Anna vastaus senttimetrin tarkkuudella.
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5. Oheinen kuvaaja esittää paraabelia y  ax  bx  c. Määritä vakiot a, b ja c käyttämällä

kuvioon ympyröillä merkittyjä pisteitä.

6. Talouspaperirullan korkeus on 21 cm, täyden rullan ulkohalkaisija on 12 cm ja sen sisähal‐
kaisija 4,5 cm. Mikä on rullan halkaisija silloin, kun paperin tilavuudesta on jäljellä puolet?
Anna vastaus millimetrin tarkkuudella.

7. Auton jarrutusmatka on suoraan verrannollinen nopeuden neliöön. Mittauksissa havaittiin,
että jarrutusmatka nopeudesta 40 km/h on 11,0 metriä.
a) Mikä on auton jarrutusmatka nopeudesta 80 km/h?
b) Auton jarrutusmatkaksi mitattiin 21,3 metriä. Mikä oli auton nopeus jarrutuksen alkaes‐
sa? Anna vastaus kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

8. Pussissa on punaisia ja valkoisia palloja. Todennäköisyys sille, että väriä näkemättä valitsee
punaisen pallon, on 0,4. Kuinka monta punaista palloa pussissa on, jos siinä on n kappa‐
letta valkoisia palloja?
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9. Määritä funktion f ( x)  2x  3x 12x  5 suurin ja pienin arvo välillä [2,4].
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10. Maalämpöpumppuja myyvän yrityksen liikevaihto kymmenkertaistui kahdessakymmenessä
vuodessa. Kuinka monta prosenttia liikevaihto kasvoi vuodessa, kun vuotuinen kasvu‐
prosentti pysyi koko ajan samana? Anna vastaus prosentin kymmenesosan tarkkuudella.

11. Eräällä matematiikan kurssilla oppilaat saivat vain arvosanoja 10, 9 ja 8. Niitä esiintyi suh‐
11.
teessa 1: 2 : 3. Laske kurssin arvosanojen keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella.

12. Korkeushyppääjän eri‐ikäisenä saavuttamia tuloksia voidaan vertailla Seppo Sarnan laajasta
12.
tilastollisesta aineistosta kehittämän muunnoskaavan
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avulla. Kaavassa t on hyppääjän saavuttama todellinen tulos a vuoden ikäisenä, T on
muunnettu tulos ja k tilastomateriaaliin perustuva kerroin, jonka arvo on 201,4 cm. Kor‐
keushypyssä tulokset ilmaistaan senttimetrin tarkkuudella.
a) Raimo hyppäsi 19‐vuotiaana juniorina tuloksen 196 cm, 23‐vuotiaana ennätyksensä
200 cm ja 40‐vuotiaana veteraanina tuloksen 175 cm. Aseta nämä tulokset parem‐
muusjärjestykseen, kun niitä verrataan muunnoskaavan avulla.
b) Missä iässä hypätty tulos 175 cm on muunnettuna 233 cm? (233 cm oli sisäratojen mies‐
ten Suomen ennätys vuoden 2012 alussa.)

<http://www.ts.fi/online/urheilu/196683.html>.(Luettu
Luettu 5.3.2012.
Lähde: http://www.ts.fi/online/urheilu/196683.html
5.3.2012)
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13. Eräässä tosi‐TV‐sarjassa kilpailijoiden tehtävänä on kerätä kulta‐ ja hopearahoja. Yhteensä
13.
niitä saa kerätä enintään 60 kappaletta. Kultarahan arvo on 25 € ja hopearahan arvo
20 €. Rahat täytyy kuljettaa ohuessa muovipussissa, joka kestää kolikoita vain yhden kilo‐
gramman verran. Yksi kultaraha painaa 20 grammaa ja hopearaha 10 grammaa. Kuinka
monta kulta‐ ja hopearahaa kilpailijan kannattaa kerätä, jotta saaliin arvo on mahdollisim‐
man suuri?

14.
14. Abiturientti saa lahjoituksen, jonka suuruus on verojen jälkeen 12 000 €. Hän sijoittaa sen
vuodeksi kahteen rahastoon, joiden vuotuiset korot ovat verojen jälkeen 3,5 % ja 5,5 %.
a) Lahjoituksesta x euroa sijoitetaan 3,5 % tuoton tarjoavaan rahastoon ja loput toi‐
seen rahastoon. Esitä koko sijoituksen arvo y muuttujan x avulla lausuttuna, kun

0  x  12 000.
b) Piirrä a‐kohdan funktion kuvaaja välillä 0  x  12 000.

15. Olkoot a  i  2 j  2k ja b  j  2k .
15.
a) Laske 2 a
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b) Laske a  b

2

2 b .
2

2

 a b .

