
Kertausta / 9. Biologia/ Timo Peuraniemi 
Tehdään vihkoon ! 

1) Mikä on  a) tuman b) mitokondrion c) solukelmun d) soluliman tehtävä solussa? 
2) Mitä kasvisolun osia eläinsolussa ei ole? (kertausta viime vuodesta) 
3) Määrittele a) kudos b) elin c) elimistö. Anna esimerkkejä 
4) Mikä on: a) ruoansulatuselimistön b) hengityselimistön c) erityselimistön d) tuki- ja 

liikuntaelimistön päätehtävä? 
5) Miten hengitys- ja ruoansulatuselimistön toiminta yhdessä tuo energiaa ihmisen soluille? 
(miksi kumpaakin tarvitaan ja vain toinen ei yksin riitä)) 
6) Miksi ihmisen eri solut ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaisia? 
Täydennä: 

 
7) Mitkä ovat verenkiertoelimistön tehtävät? 
8) Mitä eroja on laskimon ja valtimon rakenteessa? 
9) Selitä; verineste, kudosneste, imuneste 
10) Mitä elimiä liittyy imusuonistoon? 
11) Mikä on imusuoniston tehtävä? 
12) Miksi imusolmukkeita on paljon a) suoliston lähellä, nielussa, kainaloissa ja nivusilla? 
13) Selitä a) hemoglobiini b) vasta-aine c) muistisolu d) immuniteetti e) syöjäsolu (valkosoluja) 
14) Mitä a) soluja seuraavat ovat b) mikä on niiden tehtävä 
 

 

 

   

15) Selitä: a) fibrinogeenin ja fibriini ero  b) hemofilia 
16) Mikä on entsyymi? 
17) Missä verisuonissa verenpaine a) korkein b) alhaisin?  
18) Mitkä ovat pääveriryhmät? 
19) Mitä tarkoittaa kun veri on yleisluovuttaja? 
20) Minkä veriryhmän verta voidaan siirtää AB veriryhmän potilaalle? 



 
 
21) Täydennä:  DNA:han, joka sijaitsee solun _______ on kirjoitettu ohje sinisen silmänvärin 
muodostamiseksi silmän värikalvon soluissa.  Kaikki perinnöllinen tieto on kirjoitettu DNA-
molekyyliin  kemiallisin ainein (emäksin), joita lyhennetään  ____, ____, ____ ja _____. Nämä 
______ symbolia , ”kirjainta” voivat  muodostaa  keskenään vain kaksi paria ___-  __  ja ___ - ___.  
 
Sitä DNA-”pätkää”, johon on kirjoitettu ohje sinisen silmänvärin tekemiseen kutsutaan nimellä 
_________ eli perintötekijä. 
DNA:n ohje muuttuu näkyväksi ominaisuudeksi:  1)  DNA:n koodi kopiodaan tarkasti 
vietinviejämolekyyliin (”lähetti”). 2) Lähetti siirtyy tumasta ________.  3) Täällä rakennetaan 
(solulimakalvostossa)  lähetin ohjeen mukaan _________niminen  proteiini. Näillä proteiineilla on 
kyky _________solun kemiallisia reaktioita muuttumatta itse reaktiossa.4)  _______________ 
syntyneet  ___________ valmistavat sinistä silmänväriä silmän  soluihin. 5)  DNA:n geneettinen 
koodi on siten muuttunut ihmissilmän näkyväksi ominaisuudeksi (=siniset silmät). 
 
22) Valitse oikeat sanat luettelosta: 
 

 
Sijoita Sanat: verenkiertoelimistö, hermosto, sukurauhaset, ruoansulatuselimistö, luusto,  
siittiöt, munuainen, tahdonalainen lihas, luut, rauhaset, munasarja, kivekset, maha, kuljetus, 
suolisto, happi ja hiilidioksidi, tiedon käsittely, hormonit, virtsa, virtsarakko, aivot, 
aineenvaihdunta, jänteet, sisäeritysrauhaset, veri, virtsaputki , sulatus, aistiminen, tahdosta 
riippumaton lihas, kuonanerityselimistö, verisuonisto 

23) Mitä osia kuuluu hengitysteihin ? 
24)  Selitä a) sisäänhengitys b) uloshengitys 
25) Missä kaasut siirtyvät verisuonistoon? Mikä määrää kaasujen (happi ja hiilidioksidi) 
liikesuunnan? 

       26) Mitkä ovat a) sydämen osat b) Mitä verisuonia kuuluu pieneen verenkiertoon c) Mitä osia 
pitkin punasolu kulkee kuljettaessaan happea oikean keuhkon keuhkorakkulasta vasempaan 
ukkovarpaaseen? 
      27) Mitä tarkoittaa käsite: sydän on nelilokeroinen? b) Mitkä ovat elimistön päälaskimo ja 
            päävaltimo ? 

 
 


