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Hösten 2012 kort matematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer tid för matematik och 

mindre tid för att lära sig 

räknaren. 
  



   

Kära läsare! 

 

Användningen av CAS-beräkningar i studentexamen är ännu i ett tidigt stadium 

i Finland. Svårigheten är att veta hur man ska poängsätta svaren, vilka 

beräkningssteg som måste vara synliga vid examen. Lärarna behöver utbildning 

och läroplanen förändringar. Även studentexamen kommer kanske att behövas 

göras om genom andra typer av uppgifter.  

 

I detta häfte har man löst ett prov i kort matematik med hjälp av Casios 

ClassPad 330 Plus-räknare.Detta är det andra provet där det var tillåtet att 

använda symboliska räknare. Som ni kommer att märka har man nytta av 

symboliska räknare även i kort matematik. 

 

 I vissa lösningar har man svaret angetts direkt utan att visa mellanliggande steg 

och i andra uppgifter med dess olika delsteg. I lösningarna finns även 

kortfattade förklaringar om hur man kan och bör mata in olika uppgifter i 

räknaren.  

 

Principen med att använda ClassPad 330 Plus är att uttryck och ekvationer 

matas in som de är. Därefter kan man markera ett uttryck eller en ekvation och 

sedan välja rätt åtgärd i Interactive-menyn. Uttryck kan kopieras genom att dra 

med pennan eller använda  Edit->Copy mellan olika program. 

 

I det här fallet behöver inte användaren veta syntaxen i räknaren och därmed 

undviker man misstag i beräkningarna. De erfarna användarna kan använda 

Action –menyn för att använda räknaren vid olika kommandon. För nybörjare 

eller studenter är det mycket roligare att börja räkna uppgifter utan att behöva 

lära sig mer om räknaren tack vare Interactive-menyn. 

Jag tar gärna emot frågor och kommentarer. Kontaktuppgifter finns på 

baksidan. Ha så roligt med matematiken och med detta lösningshäfte! 

 

Kempeleessä 10.10.2012   Pepe 



   

  

Lösning med ClassPad

 

För uppgifterna a och b, lägg in ekvationerna och markera dem sedan med 

pennan genom att dra pennan över dem. Välj sedan:  Interactive -> Advanced 

och sedan kommandot  Solve. Tryck  sedan OK för att godkänna. I uppgift C-bör 

man använda tangentbordet. Tryck  ”keyboard” och sedan 2D. Där hittar du 

tangenten för ekvationssystem~. Tryck EXE för att lösa ekvationen. 

  

Du vet väl att det även finns programvara 

för PC? Du kan använda projektor eller 

Smartboard tillsammans med programvaran 

för att visa eleverna dina uträkningar. 

Ladda hem en gratis testversion: 

http://edu.casio.com 



   

 

Lösning: Uppgift a och b med räknare: 

 

För uppgift b gäller den positiva lösningen 4,3 m. I uppgift C kan man använda 

geometriprogrammet. Vi ritar två punkter A och B och ger dem koordinaterna 

från uppgiften. Därefter ritar vi en rät linje genom punkterna och genom att 

välja linjen med pennan, får vi linjens ekvation.  

  



   

  

Lösning: Med räknaren får man lösningarna till alla uppgifter. Skriv 

ekvationerna och markera dem sedan genom att dra pennan över dem. Välj 

därefter Interactive  -> Calculation -> diff och Interactive -> Advanced –> solve

 

  

Lösning: Nollpunkterna kan beräknas i programmet Main genom att lägga in 

ekvationen som den är och sedan markera den. Välj därefter Interactive -> 

Advanced -> Solve, räknaren tar hand om syntaxen: 

 

Ekvationens högra del kan även matas in keyboard 2D.   Tryck sedan på 

symbolen $ för att displayen ska delas i två delar, varav nedre delen visar ett 

koordinatsystem.  Genom att markera ekvationen och sedan dra den till 

koordinatsystemet får man den uppritad som en graf. Tangenterna Y och 

I hittar minimipunkten och nollpunkterna (navigeringstangentens högerpil 

letar efter nästa nollpunkt). Se bilderna: 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Lösning: Under keyboard 2D finns en funktion CALC, där det finns färdiga 

formler för summaberäkningar och vid användning av dessa får man exakta 

värden.

 

Lösning: Med räknaren får man genomsnittsförbrukningen:

 

Vi drar slutsatsen att den japanska bilen drar mindre bensin. 

Snart är de nya hemsidorna 

färdiga: www.casio-laskimet.fi 

www.casio-skolraknare.se 

  

http://www.casio-laskimet.fi/
http://www.casio-skolraknare.se/


   

 

Lösning: I Main–programmet kan man beräkna tabellens första tomma rad och 

man kan även ställa in räknaren med tre decimalers noggrannhet genom att 

trycka på O och sedan välja Basic Format -> Number Format -> Fix 3.

 

Dessa värden kan även läggas i Spreadsheet–programmet genom att använda 

Copy-Paste –funktionen som hittas under Edit. 



   

 

Spreadsheet fungerar som Microsofts Excel, där värden i rad 4 kan matas in 

alternativt anges med formel i cell A4= sA3 EXE. Denna procedur upprepar 

man även för de övriga cellerna i rad 4. 

Genom att jämföra andra och fjärde raden får man sambandet mellan 

omloppstiden och avståndet. Räknaren kan användas för att lösa ekvationen 

med avseende på y genom att lägga in Saturnus omloppstid och vi får svaret för 

uppgift C genom att markera ekvationen och välja Interactive -> Advanced -

>solve 

 

 

 

 



   

Lösning: Välj Keyboard mth och där hittar man symbolen nCr

 

En direkt beräkning ger 336 veckor och genomsnittspriset blir 9.65 euro. 

 

  

Lösning: Med hjälp av Geometri–programmet kan man snabbt rita en 

regelbunden sexhörning och få dess vinkel på 120 grader genom att välja två 

sidor. I detta fall är triangeln rödmarkerad och en kateter har markerats med 

svarta punkter och hypotenusan är r och har vinkeln 60 grader.  



   

  

Genom att utnyttja egenskaperna hos en rätvinklig triangel så får vi bredden x 

att vara lika med sidan r plus två kateter ( de som är markerade med streckade 

linjer). Spara detta i variabeln x genom att använda tilldelningspilen =>. Höjden 

är y och är lika med två stycken av den längre katetern i samma triangel. 

 För att få fram arean mellan mellan sexhörningen och cirkeln, subtrahera 

cirkelns area från sexhörningens.  Välj Interactive -> Transformation och 

kommandot factorOut där man bryter ut den gemensamma faktorn r2. För att 

få en approximation av svaret,  markera svaret och tryck på knappen ..  



   

 

Observera: Tidigare svar kan alltid hänvisas till ans, som har gjorts i detta fall. 

Du kan ändra vinkelenheten genom att trycka med pennan längst ner på 

displayen där det  en av de tre alternativen Deg-Gra-Rad står. 

 

 

 



   

 

Lösning: Ange konens höjd till h och cylinderns höjd till 2r. Enligt uppgift är 

cylinderns diameter lika stor som höjden. Nu får vi konens och cylinderns 

uttryck i den här lösningen och de benämns som lierio (=cylinder) och kartio 

(=kon). Beräkna förhållandet mellan volymerna. 

 

Notera: ClassPad 330 Plus accepterar vilket namn som helst med 8 tecken. De 

här är användbart för uppgifter där man har många variabler eller om man vill 

namnge uppgiften med ett särskilt namn. Som till exempel i uppgift 15 i detta 

häfte där vektorer har namngetts. 



   

 

 

Lösning: Lägg in ekvationerna och ange benlängderna för att få personernas 

kroppslängder. I uppgift B kan inte benet tillhöra personen ifråga eftersom den 

kommer från någon som hade kroppslängden 162 cm 

 

 



   

 

Lösning: Lägg in de angivna värdena i Spreadsheet–programmet och välj Calc -> 

Regressions -> Exponential Reg för att hitta den exponentiella regressionen.   

 

 



   

Svaret blir år 2048 när man lägger in värdet 10 miljarder människor i 

ekvationen.

 

 

Lösning: Beräkna räntan för de båda insättningarna under ett år 

 

Eftersom Karolina fick högre ränta än Petter så var hennes placering bättre.  

Värdet av Karolinas insättning i slutet av året var 10154 euro. 

 



   

Lösning: Avvikelserna beräknas enklast i programmet Statistics.  Välj Calc -> 

Distribution som innehåller olika typer av avvikelser. Välj Normal CD, dvs 

kumulativ normalfördelning eller kumulativ sannolikhetsberäkning.  

Kumulativ sannolikhetsberäkning. Lägg in de givna värdena,  

 

tryck på Next och sannolikheten blir ca 2.3%. Tryck $ för att rita en graf av 

normalfördelningen. 

  



   

Notera: ClassPad 330 Plus använder oändligheten matematiskt korrekt i 

beräkningarna. Även om normalfördelningen närmar sig snabbt den 

horisontella axeln och man skulle kunna mata in ett stort tal som övre gräns, så 

är det lättare och matematiskt korrekt att istället använda sig av oändligheten 

(symbolen finns i tangentbordet under flikarna mth och 2D). 

 

 

Lösning: ClassPad 330 Plus behandlar vektorer i matrisform. Av koefficienter 

kan man göra matriser i horisontell eller vertikalform, men för studenter brukar 

det vara lättare att använda sig av horisontell matrisform då det liknar 

vektorform. 

Under keyboard 2D hittar man matrisverktyget 6och när man dubbelklickar 

på den så får man en 3x1 matris.  



   

 

Diagonalen               ja                    och vektorn i punkten D 

                  . 
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Pepe Palovaara 

Skolkoordinator  Finland 
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