
                                                                                                                                                
WARM UP LOPPUTENTTI                                                                                     17.4.2016 

 

Nimi:____________________________________________________ 

 

TENTTIOHJEET 

Lopputentti pitää sisällään monivalintakysymyksiä sekä oikein/väärin -väittämiä. Kaikkiin 

kysymyksiin on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi ympyröimällä oikea 

vastausvaihtoehto. Monivalintakysymyksissä oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja väärästä 

vastauksesta -1/3 pistettä. Oikein/väärin -väittämissä oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen ja 

väärästä vastauksesta -1/2 pistettä. Vastaamatta jättämisestä saa nolla pistettä. Jos sinulla tulee 

tentin aikana jotain kysyttävää, nosta kätesi ilmaan, jolloin tentaattori tulee luoksesi. 

Onnea tenttiin! 

MONIVALINTAKYSYMYKSET 

1. The proportion of students who participated in physical activity at recess at least sometimes in physically 

active play increased to 

a) 15 % 

b) 33 % 

c) 49 % 

d) 61 % 

2. During the follow up, the proportion of students who spent recess outdoors increased in all students to 

a) 17 % 

b) 33 % 

c) 47 % 

d) 73 % 

3. Low skilled fighter refers to student who 

a) Show high effort and is active 

b) Shows minimal effort 

c) Tries to be physically active despite a limited ability 

d) Doesn`t show more effort than needed 

4. Vegetable consumption across the survey increased most in 

a) Denmark 

b) Finland 

c) Norway 

d) Sweden 

 



                                                                                                                                                
5. Decreased trends were observed for sweet and soft drink consumption in Finland, Norway and Sweden 

a) Across all survey years 

b) Between 2001/2002-2005/2006 

c) 2005/2006-2009/2010 

d) It weren`t observed 

6. Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009-2010) mukaan 3-18-vuotiaista lapsista ja nuorista harrastaa urheilua 

seuroissa 

a) 43 %  

b) 53 % 

c) 63 % 

d) 73 % 

7. Mitä seuraavista ei yleisesti yhdistetä taidon oppimisen diagnosointiin? 

a) Suoritusten yhdenmukaistuminen 

b) Kyky toistaa suoritus eri ympäristöissä 

c) Parantunut koordinaatio 

d) Taloudellisuuden heikkeneminen  

8. Mikä seuraavista kuvaa taitojen oppimisen kognitiivista vaihetta? 

a) Pystytään tarkkailemaan ympäristöä 

b) Liikkeet ovat sujuvia ja tehokkaita 

c) Vaatii ajattelua ja suunnittelua  

d) Tarkkaavuus siirtyy sisältä ulos 

9. Mikä seuraavista ei ollut nimetty summamuuttuja liikunnanopettajaopiskelijoiden valmiuksia koulun 

liikunnallistamisessa -tutkimuksessa?  

a) Liikunnanopetus  

b) Koulun liikunta  

c) Sisäinen yhteistyö  

d) Välituntiliikunta  

10. Mikä seuraavista muodoista ei ole tunnettu liikuntataitojen oppimiskäyrä 

a) Positiivisesti kääntynyt 

b) Negatiivisesti kääntynyt 

c) S-muotoinen 

d) U-muotoinen 

 

 

 



                                                                                                                                                
11. Motorinen hermosolu, sen aksoni päätehaaroineen sekä niiden hermottamat lihassolut muodostavat 

a) Sarkomeerin 

b) Golgin jänne-elimen 

c) Lihasspindelin 

d) Motorisen yksikön 

12. Mikä seuraavista ominaisuuksista ei kuvaa tyypin IIB-lihassoluja 

a) Korkea voimantuotto 

b) Korkea väsymyksenvastustus 

c) Nopea glykolyyttinen 

d) Korkea supistumisnopeus 

13. Väsymysmekanismit voidaan jakaa  

a) Sentraaliseen ja autonomiseen 

b) Perifeeriseen ja autonomiseen 

c) Perifeeriseen ja isometriseen 

d) Sentraaliseen ja perifeeriseen 

14. Refleksikaari muodostuu 

a) Sensorisesta ja motorisesta radasta 

b) Sensorisesta radasta, selkäytimestä sekä motorisesta radasta 

c) Lihasspindelistä, aksonista sekä dendriiteistä 

d) Lihassolusta, autonomisesta hermostosta sekä synapsista 

15. Lihassolujen kasvu tunnetaan myös nimellä 

a) Hypertrofia 

b) Hyperplasia 

c) Atrofia 

d) Atroplasia 

16. Maksimivoiman tuottamiseen kuluu keskimäärin aikaa n. 

a) 0,5s 

b) 0,5-1s 

c) 0,5-2,5s 

d) 2,5-5,0s 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
17. Mikä seuraavista ei vaikuta positiivisesti hormonien eritykseen 

a) Kuormituksen teho on suuri 

b) Suorituksen kesto on suuri 

c) Suuret lihasryhmät ovat käytössä 

d) Palautukset ovat pitkiä 

18. Nivelkulman muutosnopeus on vakioitu 

a) Eksentrisessä lihastyössä 

b) Konsentrisessa lihastyössä 

c) Isoinertiaalisessa lihastyössä 

d) Isokineettisessä lihastyössä 

19. Aerobisesti yhdestä glukoosimolekyylistä kyetään tuottamaan energiaa anaerobiseen verrattuna 

a) 6-kertaisesti 

b) 10-kertaisesti 

c) 18-kertaisesti 

d) 50-kertaisesti 

20. Lepotilassa ihmisen kertahengityksen tilavuus on noin  

a) 250 ml 

b) 500 ml 

c) 1000 ml 

d) 2000 ml 

 

21. Plasman osuus verestä on normaalisti  

a) 10 %  

b) 30 %  

c) 40-45 %  

d) 55-60 % 

22. Hiilidioksidia ei kuljeteta veressä 

a) Bikarbonaatin avulla 

b) Hemoglobiiniin sitoutuneena 

c) Plasmaan liuenneena 

d) Verihiutaleeseen kiinnittyneenä 

 

23. Ns. sisäänhengityslihakset ovat 

a) Pallea 

b) Pallea ja ulommat kylkivälilihakset 

c) Vatsalihakset ja sisemmät kylkivälilihakset 

d) Ulommat ja sisemmät vatsalihakset 

 



                                                                                                                                                
24. MVV tarkoittaa 

a) Maksimisykettä 

b) Maksimi-iskutilavuutta 

c) Maksimiventilaatiota 

d) Maksimikuormitusta 

25. Gramma hemoglobiinia voi sitoa itseensä happea 

a) 0,87 ml 

b) 1,0 ml 

c) 1,15 ml 

d) 1,34 ml 

26. Sydämen sähköinen impulssi lähtee 

a) Sinussolmukkeesta 

b) Purkinjen säikeistä 

c) Eteis-kammiosolmukkeesta 

d) Hisin kimpusta 

27. RFD tarkoittaa 

a) Voimantuottonopeutta 

b) Maksimaalista voimatasoa 

c) Lihaksen relaksaatioaikaa 

d) Lihasten sähköistä stimulointia 

28. Ns. avoin ikkuna –teorian mukaan immuunijärjestelmän toiminta voi olla heikentynyt kuormituksen jälkeen 

a) 8 tuntia 

b) 24 tuntia 

c) 48 tuntia 

d) 72 tuntia 

29. Sydämen iskutilavuus lepotilassa seisten on n. 

a) 40-60 ml 

b) 60-80 ml 

c) 80-100 ml 

d) 100-120 ml 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
30. Mikä seuraavista ei vaikuta maksimaaliseen hapenottokykyyn 

a) Ikä 

b) Sukupuoli 

c) Maksimisyke 

d) Työtä tekevien lihasten määrä 

31. Submaksimaaliset testit, joissa arvioidaan maksimaalista hapenkulutusta, ovat luotettavia kun 

a) Kuormitustaso ylittää vähintään 50 % maksimisykkeestä ja 30 % maksimaalisesta hapenkulutuksesta 

b) Kuormitustaso ylittää vähintään 65 % maksimisykkeestä ja 50% maksimaalisesta hapenkulutuksesta 

c) Kuormitustaso ylittää vähintään 70 % maksimisykkeestä ja 70 % maksimaalisesta hapenkulutuksesta 

d) Kuormitustaso ylittää vähintään 80 % maksimisykkeestä ja 70 % maksimaalisesta hapenkulutuksesta 

32. Aerobinen kynnys määritellään ensisijaisesti… 

a) Laktaattipitoisuuden ensimmäisellä nousukohdalla perustasosta 

b) Ventilaatioekvivalentin (VE/VO2) ylimmällä kohdalla 

c) Alimmalla mitatulla laktaattiarvolla 

d) Laktaattipitoisuuden jyrkällä lineaarisuudesta poikkeavalla nousukohdalla 

33. Mitä tapahtuu anaerobisella kynnyksellä?  

a) Puskurijärjestelmät toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja laktaattipitoisuus ei jatka enää nousuaan 

b) Laktaatin tuotossa tapahtuu jyrkkä, lineaarisuudesta poikkeava nousukohta 

c) Energiaa aletaan tuottamaan pääasiassa anaerobisen glykolyysin ja corin syklin kautta 

d) Hiilidioksidin lineaarisuudesta poikkeava muutoskohta suhteessa vetyionien tuottoon 

34. Mitä tarkoittaa happivelka eli EPOC? 

a) Aerobisen suorituksen aikana havaittu vähentynyt hapen läsnäolo mitokondrioissa 

b) pH:n laskun seurauksena vaikeutunut hapen sitoutuminen hemoglobiinin, jolloin happea ei voida kuljettaa 

tehokkaasti kudoksiin 

c) Supramaksimaalisen suorituksen hapentarpeesta vähennetään supramaksimaalisensuoritukseen hapenkulutus 

d) Lepotason ylittävä hapenkulutus työn päättymisen jälkeen, jolloin mm. energiankulutus jää selvästi koholle 

35. VO2max tarkoittaa 

a) Suoran testin viimeistä kuormaa 

b) Samaa asiaa kuin aerobinen kynnys 

c) Maksimaalista hapenkulutusta aikayksikköä kohden 

d) Veren maksimaalista kykyä sitoa happea 

 

 

 



                                                                                                                                                
OIKEIN/VÄÄRIN -VÄITTÄMÄT 

36. No social inequality was found in fruit consumption in Finland and Sweden 

a) Oikein  

b) Väärin 

37. Heikenneet hermoyhteydet ovat helpommin palautettavissa myöhemmin kuin täysin uuden opettelu 

a) Oikein  

b) Väärin 

38. Urheilukentät ja salit muodostavat merkittävimmät liikkumistilat jälkimodernissa yhteiskuntamuodossa 

a) Oikein 

b) Väärin  

39. Implisiittisellä oppimisella tarkoitetaan tiedostamatonta, opetuksesta huolimatta opittua 

a) Oikein 

b) Väärin 

40. Liikunnanopettajien koetun pätevyyden vahvistaminen voi Jaakkolan ym. mukaan johtaa ylimieliseen 

opettamiseen 

a) Oikein 

b) Väärin  

41. Alku- ja loppuvaiheessa olevien liikunnanopettajaopiskelijoiden välillä ei ollut suuria eroja koetussa 

osaamisessa 

a) Oikein  

b) Väärin 

42. Autonominen hermosto jakaantuu motoriseen sekä sympaattiseen osaan 

a) Oikein 

b) Väärin 

43. Dynaaminen lihastyö jaetaan eksentriseen, konsentriseen sekä isometriseen lihastyötapaan 

a) Oikein 

b) Väärin 

44. Sarkomeeri on lihassolun pienin toiminnallinen yksikkö 

a) Oikein 

b) Väärin 

45. Ihmisellä on yli 660 luurankolihasta 

a) Oikein 

b) Väärin 

46. Lihasspindelin toiminta keskittyy venytysrefleksiin 

a) Oikein 



                                                                                                                                                
b) Väärin 

47. Eksentrisessä lihastyössä nopeuden kasvaessa myös voimantuotto kasvaa 

a) Oikein 

b) Väärin 

48. Lapsilla on aikuisia parempi kyky tuottaa energiaa anaerobisesti 

a) Oikein 

b) Väärin 

49. Lihaksen normaali pH-arvo lepotilassa on n. 7  

a) Oikein  

b) Väärin 

50. Kaasujen vaihto ilman ja veren välillä tapahtuu keuhkojen alveoleissa  

a) Oikein  

b) Väärin 

 

 

 

 

 

 

 


