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Ratkaise
kaikki tämän
osan tehtävät 1–4. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6. Kunkin tehtävän rat10. 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.
Lukion numero

Lukion nimi
Kokelaan sukunimi ja kaikki etunimet selvästi kirjoitettuna

Kokelaan numero

Kokelaan nimikirjoitus

1. Ratkaise yhtälöt a) x2 = 64, b) 2y = 64 ja c) z 3 = 64.
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2. Selvitä seuraavissa tilanteissa se, kummalla tavalla loppuhinta on korkeampi vai ovatko
loppuhinnat yhtä suuria. Kaikissa tilanteissa alkuperäinen hinta on 299 euroa. Hintoja
ei tarvitse laskea, jos osaat perustella vastauksesi jollakin muulla tavalla.
a) Tapa 1: tuotteen hinta nousee ensin 10 % ja nousee vielä uudestaan 10 %.
Tapa 2: tuotteen hinta nousee 20 %.
b) Tapa 1: tuotteen hinta laskee ensin 10 % ja nousee sitten 10 %.
Tapa 2: tuotteen hinta nousee ensin 10 % ja laskee sitten 10 %.
c) Tapa 1: tuotteen hinta nousee ensin 20 % ja laskee sitten 20 %.
Tapa 2: tuotteen hinta nousee ensin 30 % ja laskee sitten 30 %.
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3. Yhdistä kuhunkin xy-tason sinisellä varjostettuun alueeseen sitä vastaava epäyhtälö. Kolme epäyhtälöä jää käyttämättä.
(A) x > −y + 2
(D) x < −2
(G) 2x + y > 0

(B) y < −2x
(C) y > x − 4
(E) y > 2
(F) x + y > 0
(H) y < 3x + 4 (I) x + y < 2
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4. Vuonna 1902 säädettiin Laki, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta
4. Vuonna 1902 säädettiin Laki, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta
(23.7.1902/31), joka on edelleen voimassa. Seuraavassa on lain ensimmäinen pykälä.
(23.7.1902/31), joka on edelleen voimassa. Seuraavassa on lain ensimmäinen pykälä.
1 § Järven rannalla sijaitsevilla kylillä olkoon osa järveen rajalinjan ja ky1 § Järven rannalla sijaitsevilla kylillä olkoon osa järveen rajalinjan ja kylän tilusten mukaan, siten että kukin vallitsee sen osan vettä ja veden alaista
län tilusten mukaan, siten että kukin vallitsee sen osan vettä ja veden alaista
pohjaa, joka on lähempänä omaa rantaa kuin toisen.
pohjaa, joka on lähempänä omaa rantaa kuin toisen.
Nykykielellä ilmaistuna: Kylän vesialuetta ovat ne järven kohdat, jotka ovat lähempänä
Nykykielellä ilmaistuna: Kylän vesialuetta ovat ne järven kohdat, jotka ovat lähempänä
tämän kylän rantaa kuin muiden kylien rantoja.
tämän kylän rantaa kuin muiden kylien rantoja.
Alla olevassa havainnekartassa esiintyvät kylät A ja B, joiden maaraja muodostuu kahAlla olevassa havainnekartassa esiintyvät kylät A ja B, joiden maaraja muodostuu kahdesta joesta. Piirrä karttaan kylien A ja B välinen vesiraja sekä arvioi kylien vesialueiden
desta joesta. Piirrä karttaan kylien A ja B välinen vesiraja sekä arvioi kylien vesialueiden
pinta-alat yhden neliökilometrin tarkkuudella.
pinta-alat yhden neliökilometrin tarkkuudella.
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