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Osio 2

6. Hiilen hapetusluku hiilimonoksidissa on
a) +4
b) +2
c) 0
d) −2

7. Era!a!n la!a!keaineen molekyylikaava on C16H28N2O4. Kuinka monta la!a!keainemolekyylia! on 
300 milligramman tabletissa?
a) 5,6 ⋅ 1019

b) 5,8 ⋅ 1020

c) 9,0 ⋅ 1021

d) 1,7 ⋅ 1024

8. 5,0 millilitraa natriumhydroksidin (konsentraatio 4,0 mmol/l) vesiliuosta laimennetaan vedella! 
200 millilitran tilavuuteen. Mika! on muodostuneen liuoksen pH?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

9. Kuinka monta elektronia on yhteensa! perustilaisen rikkiatomin p-atomiorbitaaleilla?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

10. Montako grammaa typpea! on 100 mg:ssa kofeiinia?

a) 0,014 g
b) 0,029 g
c) 0,072 g
d) 0,140 g

Osio 3

6. Mika! seuraavista sidoksista on poolisin, kun molekyylin muuta rakennettaa ei huomioida?
a) H—I
b) H—N
c) H—P
d) H—Si
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7. Makeisesta saadusta sakkaroosista (C12H22O11) muodostuu ihmiselimisto!ssa! hiilidioksidia ja vettaa!. Kalle 
syo! suklaapatukan, jossa on 18,1 grammaa sakkaroosia. Kuinka monta grammaa hiilidioksidia 
muodostuu?
a) 0,194 g
b) 0,635 g
c) 2,79 g
d) 27,9 g

8. Era!sta! yhdenarvoista happoa liuotetaan 12 millimoolia 1,0 litraan vettaa!. Muodostuneen liuoksen pH on 
3,00. Mika! on hapon happovakion (Ka) arvo? (t = 25 °C))
a) 8,3 ⋅ 10−4 mol/l
b) 9,1 ⋅ 10−4 mol/l
c) 8,3 ⋅ 10−5 mol/l
d) 9,1 ⋅ 10−5 mol/l

9. Mika! alla olevista yhdisteista! on niukkaliukoisin veteen?
a) CH4

b) Na2SO4

c) CH3CH2OH
d) CH3CH2COONa

10. Vetykloridia sisa!lta!va!a!, 100,0 cm3:n tilavuista na!ytettaa! titrattaiin 0,500 mol/dm3:n vahvuisella NaOH-
liuoksella. Indikaattaorin va!rinmuutos havaittaiin, kun NaOH-liuosta oli lisa!ttay 12,25 cm3. Kuinka paljon 
na!yte sisa!lsi liuennuttaa vetykloridia?
a) 0,223 g
b) 0,560 g
c) 0,893 g
d) 1,12 g

Osio 4

6. Yhdiste A on antiviraalinen la!a!keaine. Kuinka monta asymmetrista! hiilta! silla! on?

A
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

7. Auton katalysaattaori hapettaaa hiilimonoksidin hiilidioksidiksi. Tasapainotettau reaktioyhta!lo! on:
2 CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g)
Jos 8,0 g hiilimonoksidia ja 14,0 g happea reagoivat keskena!a!n, mika! seuraavista va!ittaa!mista! kuvaa 
parhaiten reaktiota?
a) 9,4 g happea ja!a! reagoimattaa.
b) 4,9 g happea ja!a! reagoimattaa.
c) 4,3 g happea ja!a! reagoimattaa.
d) 1,9 g hiilimonoksidia ja!a! reagoimattaa.



8. Liuotat 2,0 grammaa CaCl2:a 100 millilitraan 0,10 mol/l NaCl-liuosta. Mika! on Cl−-ionien konsentraatio 
muodostuneessa liuoksessa? CaCl2:n lisa!ys ei muuta liuoksen tilavuuttaa. M(CaCl2) = 110,98 g/mol
a) 0,12 mol/l
b) 0,14 mol/l
c) 0,28 mol/l
d) 0,46 mol/l

9. Mika! toimii hapettaimena alla olevassa reaktiossa?
3 MnO2 + 4 Al → 2 Al2O3 + 3 Mn
a) MnO2

b) Al
c) Al2O3

d) Mn

10. Oranssikiteista! tinatetrajodidia (SnI4) valmistetaan kuumentamalla 1,0 g tinaa (Sn), 3,0 g jodia (I2) ja 
15 ml tolueenia. Mika! seuraavista aineista on reaktiota rajoittaava tekija!?
a) Sn
b) I2

c) SnI4

d) tolueeni

Osio 5

6. Mika! seuraavista yhdisteista! on yhdisteen B isomeeri?

        B

a) Sykloheksanoni
b) Heksan-3-oni
c) 3-Metyylibutanaali
d) 5-Metyyliheksan-3-oni

7. Mika! seuraavista yhdisteista! on vahvin happo vesiliuoksessa?
a) NH3

b) CH3CO2CH3

c) C6H5OH (fenoli)
d) CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) (glyseroli)

8. Rasvoista saadaan yli kaksinkertainen ma!a!ra! energiaa painoyksikko!a! kohti verrattauna hiilihydraattaei-
hin. Yhdesta! grammasta rasvaa saadaan energiaa noin 38 kJ. Kinkkupizzaviipaleessa on 32 grammaa 
rasvaa ja yhteensa! 4000 kJ saatavilla olevaa energiaa. Kuinka monta prosenttaia viipaleen energiama!a!-
ra!sta! tulee rasvasta?
a) 30 %
b) 33 % 
c) 47 %
d) 70 %

9. Yhdisteet A ja B reagoivat nestefaasissa yhdisteeksi C alla olevan reaktioyhta!lo!n mukaisesti.

A + B ⇌ 2 C

Mika! seuraavista va!ittaa!mista! pita!a! paikkansa, kun alkutilanteessa [A] = 4 mol/l, [B] = 2 mol/l ja [C] = 
0 mol/l? Reaktion tasapainovakion arvo on 4. (t = 25 °C))
a) Tasapainotilassa yhdisteiden A ja C konsentraatiot ovat yhta! suuret.
b) Tasapainotilassa yhdisteiden B ja C konsentraatiot ovat yhta! suuret.
c) Tasapainotilassa yhdisteen A konsentraatio on suurempi kuin yhdisteen C konsentraatio.
d) Tasapainotilassa yhdisteen B konsentraatio on suurempi kuin yhdisteen C konsentraatio.



10. Puiden lehtien syksyiset keltaoranssit va!rit johtuvat beetakaroteenista. Beetakaroteeni kuuluu 
terpeeneihin. Terpeenit muodostuvat toisiinsa liittayneista! viiden hiiliatomin pituisista isopreeni-
yksiko!ista!. Terpeenit ovat siis 2-metyylibuta-1,3-dieenin polymerisoitumistuottaeita.

Montako isopreeniyksikko!a! on beetakaroteenissa?

a) 6
b) 8
c) 9
d) 11
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6. Oliivio!ljyna!yte (3,00 g) sisa!lta!a! 10,00 mg alla olevassa kuvassa esitettaya! lipidia!. Kuinka monta 
millimoolia kyseista! lipidia! 50,0 g na!ytettaa! sisa!lta!a!?

a) 0,024 mmol
b) 0,194 mmol
c) 0,406 mmol
d) 3,65 mmol

7. Liuokset valmistetaan alla olevilla tavoilla. Mika! alla kuvatuilla tavoilla valmistetuista liuoksista on 
puskuriliuos?
a) Sekoitat 10 ml etikkahappoliuosta (c = 0,05 mol/l) ja 5 ml NaOH-liuosta (c = 0,05 mol/l).
b) Sekoitat yhta! suuret tilavuudet etikkahappoliuosta (c = 0,1 mol/l) ja NaOH-liuosta (c = 0,1 mol/l).
c) Sekoitat 10 ml ammoniakkiliuosta (c = 0,1 mol/l) ja 5 ml NaOH-liuosta (c = 0,1 mol/l).
d) Valmistat laimean NaOH-liuoksen, jonka pH on 8.

8. Kuinka paljon 100 millilitraan HCl-liuosta (c = 0,10 mol/l) pita!a! lisa!ta! NaOH-liuosta (c = 0,20 mol/l), 
jottaa muodostuneen liuoksen pH olisi 2,0? (t = 25 °C))
a) 43 ml
b) 45 ml
c) 48 ml
d) 50 ml

9. Milla! seuraavista yhdisteista! esiintyy cis-trans-isomeriaa (E/Z-isomeriaa)?
a) metyylisykloheksaani
b) 2,3-dimetyylibut-1-eeni
c) 4-metyylipent-1-eeni
d) 4-metyylipent-2-eeni

10. Milla! seuraavista reagensseista saadaan keltaisesta volframioksidista (WO3) syva!nsinista! volframi-
oksidia (W20O58)?
a) sinkkijauheella
b) kiinteilla! natriumhydroksidirakeilla
c) laimealla vetykloridihapon vesiliuoksella
d) 5-tilavuusprosenttaisella natriumhypokloriitin vesiliuoksella
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6. Kuinka paljon NaCl-liuosta (c = 40,0 mmol/l) voidaan enimmilla!a!n valmistaa 20,0 millilitrasta NaCl-
liuosta (c = 0,10 mol/l)?
a) 0,050 l
b) 0,080 l
c) 0,50 l
d) 0,80 l

7. Mita! sidoksia katkeaa oleyylialkoholin sulaessa?

a) hydroksyyliryhmien va!lisia! vetysidoksia
b) hiiliatomien va!lisia! kaksoissidoksia
c) hiiliatomien va!lisia! yksinkertaisia sidoksia
d) hiili- ja happiatomien va!lisia! yksinkertaisia sidoksia

8. 100,0 ml NaBr-liuosta (konsentraatio 0,50 mol/dm3) ja 50,0 ml CaBr2-liuosta (konsentraatio 
0,150 mol/dm3) sekoitetaan keskena!a!n. Mika! on muodostuneen liuoksen bromidi-ionikonsentraatio?
a) 0,05755 mol/dm3

b) 0,065 mol/dm3

c) 0,383 mol/dm3

d) 0,433 mol/dm3

9. Mitka! seuraavista yhdisteista! voivat olla optisesti aktiivisia?

A     B

C    D              E

a) A ja B
b) A ja E
c) B ja C
d) D ja E



10. Minka! yhdisteen (a–d) titrauska!yra! on esitettay kuvassa?

                a                          b                       c                          d

a) a
b) b
c) c
d) d

Osio 8
       

1. Mista! seuraavista yhdistepareista voi muodostua alkoholi, kun yhdisteet reagoivat keskena!a!n?
a) propaani ja vesi
b) vesi ja propeeni
c) propaanihappo ja vesi
d) propaanihappo ja natriumpropanaattai

2. Mika! on propaanin palamisen reaktiola!mpo! ΔH? Reaktioyhta!lo! ja reaktioon osallistuvien aineiden 
muodostumisla!mmo!t on annettau alla.

C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

C3H8(g) O2(g) CO2(g) H2O(g)
∆fH°(kJ/mol) −104,7 0,0 −393,5 −241,8

a) −530,6 kJ 
b) +530,6 kJ
c) −2043,0 kJ
d) +2043,0 kJ



3. Kun natriumkarbonaattaia liuotettaiin 250 ml:aan vettaa! ja saatu liuos titrattaiin suolahapolla (c = 
0,200 mol/l), saatiin oheinen titrauska!yra!. Kuinka monta grammaa natriumkarbonaattaia liuos sisa!lsi, 
kun suolahapon kulutus pisteessa! A oli 14,1 ml?

a) 74,7 mg
b) 149 mg
c) 282 mg
d) 299 mg

4. Milla! seuraavista yhdisteista! esiintyy peilikuvaisomeriaa (optista isomeriaa)?
a) 2-metyylipentaani
b) 3-metyylipentaani
c) 3-metyylipent-1-eeni
d) 4-metyylipent-1-eeni

5. Koeputkessa on tuntematonta yhdistettaa!. Koeputkeen lisa!ta!a!n va!hitellen ruskeankeltaista bromin 
dikloorimetaaniliuosta, jolloin lisa!tyn bromiliuoksen va!ri ha!via!a!. Mika! seuraavista voi olla ta!ma! 
tuntematon yhdiste?
a) butanoli
b) tolueeni
c) sykloheksaani
d) syklohekseeni

6. 0,10 moolia etyynia! palaa ta!ydellisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi. Kuinka monta moolia vettaa! 
muodostuu?
a) 0,10 mol
b) 0,15 mol
c) 0,20 mol
d) 0,25 mol



7. Elektrolyysikennon katodiksi kytketyn metallikappaleen pinnalle saostetaan 5,0 A:n sa!hko!virralla 
hopeaa AgCN(aq)-liuoksesta 1,5 tunnin ajan. Mika! on muodostuneen hopeapinnoittaeen ainema!a!ra!? 
(F = 96 485 (A ⋅ s)/mol)
a) 0,14 mol
b) 0,28 mol
c) 3,6 mol
d) 0,00457 mmol

8. Glukoosin C6H12O6 ka!ymisreaktiossa muodostuu hiivan entsyymien vaikutuksesta etanolia ja 
hiilidioksidia. Reaktio tapahtuu vesiliuoksessa.

C6H12O6(aq) → 2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g)

Mika! on reaktiossa syntyva!n hiilidioksidin (25 °C), 101 325 Pa) tilavuus, jos 310 g glukoosia ka!y 
ta!ydellisesti etanoliksi?
a) 21,0 dm3 
b) 42,1 dm3

c) 84,2 dm3

d) 93,4 dm3

9. Tasapainossa olevan kaasusysteemin
2 H2(g) + CO(g) ⇌ CH3OH(g)
painettaa nostetaan vakiola!mpo!tilassa tilavuuttaa pienenta!ma!lla!. Mita! tapahtuu?
a) Tasapainoasema siirtyy kohti tuottaeita.
b) Tasapainoasema siirtyy kohti la!hto!aineita.
c) Tasapainoasema ei muutu.
d) Tasapainovakion arvo pienenee.

10. Koeputkessa on tuntematonta ja va!rito!nta! yhdistettaa!. Koeputkeen lisa!ta!a!n va!hitellen violettaia 
kaliumpermanganaattailiuosta, jonka pitoisuus on 0,03 mol/dm3. Kaliumpermanganaatin reagoidessa 
yhdisteen kanssa na!yteliuos muuttauu keltaiseksi. Mika! seuraavista voi olla ta!ma! tuntematon ja
va!rito!n yhdiste?
a) propanoli
b) bentseeni
c) dietyylieettaeri
d) sykloheksaani



Vastaukset

Osio 2
6 b  7 b  8 b  9 c  10 b

Osio 3
6 b  7 d  8 d  9 a  10 a

Osio 4
6 c  7 a  8 d  9 a  10 b

Osio 5
6 b  7 c  8 a  9 a  10 b

Osio 6
6 c  7 a  8 a  9 d  10 a

Osio 7
6 a  7 a  8 d  9 b  10 c

Osio 8
1 b  2 c  3 b  4 c  5 d
6 a  7 b  8 c  9 a  10 a

Enimmäispistemäärä 40 p.


