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A-osa

Pitkä 1kaikki tämän osan tehtävät 1–4. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6. Kunkin tehtävän ratRatkaise
14. marraskuuta
2017
kaisu
kirjoitetaan tehtävän
alla olevaan ruudukkoon. Vastausta voi tarvittaessa jatkaa erillisellä
puoliarkilla. Apuvälineenä saat käyttää taulukkokirjaa. Laskimen käyttö ei ole sallittua sinä aikana, kun tämä koevihko on hallussasi. Koevihko ja mahdolliset A-osan erilliset vastausarkit on
palautettava viimeistään kolmen tunnin kuluttua kokeen alkamisesta lukion määräämällä tavalla.
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Kokelaan sukunimi ja kaikki etunimet selvästi kirjoitettuna

Kokelaan numero

Kokelaan nimikirjoitus

1. Merkitään f (x) = x − x. Laske a) f (−2), b) f (3) ja c)
3





4

f (x) dx.
0

2
2. Toisen asteen polynomifunktiolle voidaan käyttää kahta erilaista esitystapaa.
Summamuoto: ax2 + bx + c.
Tulomuoto: a(x − x1 )(x − x2 ).
a) Muokkaa polynomi 2(x − 6)(x − 9) summamuotoon.

b) Muokkaa polynomi x2 + x − 12 tulomuotoon.

c) Osoita, että x1 x2 = ac , jos x1 ja x2 ovat polynomin ax2 + bx + c nollakohdat.

3
3. Määritä funktion f (x) = sin x +

√

3 cos x suurin ja pienin arvo välillä 0 ≤ x ≤ 2π.

4
4. Ikkunafunktioiden avulla voidaan kuvata esimerkiksi ajastimen toimintaa. Oheisessa ku4. Ikkunafunktioiden
avulla funktion
voidaan kuvata
esimerkiksi
ajastimen
toimintaa. Oheisessa kuviossa on erään tällaisen
f (x) kuvaaja
punaisella
piirrettynä.
viossa on erään tällaisen funktion f (x) kuvaaja punaisella piirrettynä.

Piirrä alla oleviin koordinaatistoihin annettujen funktioiden kuvaajat välillä −2 ≤ x ≤ 3.
Piirrä
alla oleviin
koordinaatistoihin annettujen funktioiden kuvaajat välillä −2 ≤ x ≤ 3.
Perusteluja
ei vaadita.
Perusteluja ei vaadita.
a) g(x) = 2f (x)
a) g(x) = 2f (x)

b) h(x) = xf (x)
b) h(x) = xf (x)

c) k(x) = f (x + 332 )
c) k(x) = f (x + 2 )

