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1. Kolme uhkapeluria pelasi rahasta. Pelin alussa heidän hallussaan olleiden rahasummien suhde oli 6 : 5 : 4 ja pelin lopussa 7 : 6 : 5. Yksi pelaajista voitti 3 euroa.
Montako euroa hänellä oli pelin lopussa?
a) 72

b) 75

c) 90

d) 108

2. Mitä voidaan päätellä yhtälön x2011 + x + 1 = 0 ratkaisuista?
a) Yhtälöllä on yksikäsitteinen reaalinen ratkaisu.
b) Yhtälöllä on ainakin yksi rationaalinen ratkaisu.
c) Yhtälöllä ei ole negatiivisia ratkaisuja.
d) Yhtälön kaikki ratkaisut ovat välillä [−1, 1].
3. Mitkä seuraavista lukua 211 koskevista väitteistä ovat tosia?
a) 211 on alkuluku.
b) 211 on kahden alkuluvun tulo.
c) 211 on kahden alkuluvun summa.
d) 211 on kolmen alkuluvun summa.
4. Suorakulmaisen tasakylkisen kolmion kateettien pituus on a. Kolmion sisällä on
kaksi tasasivuista kolmiota k1 ja k2 . Molempien kolmioiden kärjistä yksi on suoran
kulman kärjessä. Kolmion k1 yksi sivu on hypotenuusalla ja kolmion k2 yksi sivu on
kateetilla ja yksi kärki hypotenuusalla. Määritä kolmioiden k1 ja k2 sivujen pituuksien
suhde.

k1

k2
5. Ratkaise yhtälö
(x2 + y 2 − 8)2 (1 − xy)2 +

p
x2 − y 2 = 0.

6. Onko olemassa sellaista positiivista kokonaislukua n, että sen kertoma n! päättyy
täsmälleen 154 nollaan? (Positiivisen kokonaisluvun n kertoma on tulo 1 · 2 · 3 · · · (n −
1) · n.)

1. 11.

2011

%&  !#"$ '(
)$*)+,' -

Välisarjan monivalintatehtävien (3 ensimmäistä tehtävää) vastaukset palautetaan
tällä lomakkeella; perinteisten tehtävien 4–6 ratkaisut voi kirjoittaa erillisille vastausarkeille. Kussakin monivalintatehtävässä voi olla 0–4 oikeata vastausta. Merkitse vastaavaan ruutuun +, jos vastaus on oikea, ja −, jos vastaus on väärä. Oikeasta merkinnästä
saa pisteen, väärästä tai tulkinnanvaraisesta merkinnästä saa nolla pistettä. Tehtävistä
4–6 maksimipistemäärä on 6.
Laskuaikaa on 120 minuuttia. Kirjoita myös tehtävien 4–6 vastauspapereihin selvästi
tekstaten oma nimesi ja koulusi.

Nimi :
Koulu :
Kotiosoite :
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