
 

Mekaanisen lukemisen testi, kemian sanasto

 Etunimi: _________________  Sukunimi: _________________ 

Ryhmä: _________________ 

Päivämäärä: _________________ 

Äidinkieli:  _________________ 

Opiskelupäivät: _________________ 

143 sanaa. 90 sekuntia aikaa. Merkitse virheet ja paikka, johon 90 sekunnissa pääsi. 

 

Kemia on tiedettä. Kemia tutkii aineita. Kemiaa on joka puolella. Lääkkeet ja 12 

pesuaineet perustuvat kemiaan. Kemiassa tehdään myös kokeita. Koe on testi, jolla 23 

tutkitaan ainetta. Koe voidaan tehdä esimerkiksi laboratoriossa tai ulkona. 32 

 

Kaikki maailmassa on tehty jostakin. Alkuaineet ovat aineita, jotka ovat kaiken alku. 44 

Alkuaineet ovat maailman rakennuspalikoita. Jokaisella alkuaineella on oma lyhenne 53 

ja järjestysnumero. Luonnossa esiintyy 94 eri alkuainetta. Ihminen on valmistanut yli 20 65 

alkuainetta. Alkuaine määritellään sen ytimessä olevien protonien lukumäärän 73 

mukaan. Tavallisesti alkuaineet esiintyvät luonnossa yhdisteinä. Vesi on yhdiste, jossa 83 

on vetyä ja happea. Yhdessä vesimolekyylissä on 2 vetyatomia ja 1 happiatomi. 95 

 

Lämpö on yksi energian esiintymismuodoista, ja lämpötilaa mitataan celsiusasteilla. 104 

Celsiusasteikossa 0 on veden sulamispiste ja 100 on veden kiehumispiste. Tieteessä 115 

käytetään kelvinasteikkoa. Absoluuttisessa nollapisteessä (noin − 273 °C), liike loppuu 126 

eli nopeus on nolla. Kelvinasteikolla nolla on absoluuttisessa nollapisteessä. Yksi 136 

kelvinaste on yhtä paljon kuin yksi celsiusaste. 143 

 

  Sanat: _______________ / 143 

  Virheet: _______________    

  Virheitä sanassa:  _______ 

https://osaansuomessa.fi/lukutarkkuuden-testi/   Digitaalinen testi:  _______ / 100 % 
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Lue ääneen. 
 
 
Kemia on tiedettä. Kemia tutkii aineita. Kemiaa on joka puolella. Lääkkeet ja 

pesuaineet perustuvat kemiaan. Kemiassa tehdään myös kokeita. Koe on testi, jolla 

tutkitaan ainetta. Koe voidaan tehdä esimerkiksi laboratoriossa tai ulkona. 

 

Kaikki maailmassa on tehty jostakin. Alkuaineet ovat aineita, jotka ovat kaiken alku. 

Alkuaineet ovat maailman rakennuspalikoita. Jokaisella alkuaineella on oma lyhenne 

ja järjestysnumero. Luonnossa esiintyy 94 eri alkuainetta. Ihminen on valmistanut yli 20 

alkuainetta. Alkuaine määritellään sen ytimessä olevien protonien lukumäärän 

mukaan. Tavallisesti alkuaineet esiintyvät luonnossa yhdisteinä. Vesi on yhdiste, jossa 

on vetyä ja happea. Yhdessä vesimolekyylissä on 2 vetyatomia ja 1 happiatomi. 

 

Lämpö on yksi energian esiintymismuodoista, ja lämpötilaa mitataan celsiusasteilla. 

Celsiusasteikossa 0 on veden sulamispiste ja 100 on veden kiehumispiste. Tieteessä 

käytetään kelvinasteikkoa. Absoluuttisessa nollapisteessä (noin − 273 °C), liike loppuu 

eli nopeus on nolla. Kelvinasteikolla nolla on absoluuttisessa nollapisteessä. Yksi 

kelvinaste on yhtä paljon kuin yksi celsiusaste. 

 


