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ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna 

 

Suomessa sallittiin CAS (Computer Algebra System) –laskimien 

käyttö keväästä 2012 alkaen ylioppilaskirjoituksissa. Norjassa ja 

Ruotsissa vastaava kehitys on edennyt jo aiemmin. Tässä on 

muutamia ratkaisumalleja kevään 2012 lyhyen matematiikan 

ylioppilaskirjoitusten tehtäviin Casion ClassPad 330 plus –

laskimella. 

Laskinta voi käyttää monipuolisesti havainnollistamaan 

funktioiden kuvaajia, ratkaisemaan yhtälöitä ja yhtälöryhmiä, 

selvittämään lausekkeiden tarkkoja arvoja ja likiarvoja, 

sieventämään lausekkeita ja tutkimaan geometrisia kuvioita. 

Vaikeatkin lausekkeet voi kirjoittaa juuri tehtävän muodossa 

laskimeen. Nämä malliratkaisut ja tarkistustavat on tehtävissä 

useilla eri laskimen sovelluksilla ja useilla eri tavoilla laskijan 

tottumuksista ja ajattelutavasta riippuen. 

Kommentteja ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja otetaan 

mielellään vastaan tämän tukimateriaalin kehittämisessä ja 

opettajien pedagogisten menetelmien tukemisen 

parantamiseksi. 

 

 

Ratkaisu: Laskimesta vastaukset kaikkiin kohtiin. 
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Ratkaisu: Laskimesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaajista päätelty oikea rivi 2, 4, 1, 6, 5, 3. 
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Ratkaisu:  Laskimesta 

 

  

Tiesithän, että ohjelmistoni on 

saatavissa myös tietokoneelle! 

Voit käyttää projektoria tai 

älytaulua yhdessä ohjelmiston 

kanssa luokkahuoneessa 

havainnollistamaan laskuja 

opiskelijoille. Lataa kokeiluversio 

ilmaiseksi osoitteesta 

http://edu.casio.com 
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Ratkaisu: Laskimesta a-kohdan vastaukseksi b = -3. 

 

Edelleen, laskimen kuvaajan avulla b- kohdan vastaukseksi (0, -3) 

 

ja esim. geometria-sovelluksen avulla kulman likiarvoksi 56,10. 
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Ratkaisu: Laskimesta 

 

 

Ratkaisu: Merkitään AC = x, jonka jälkeen laskimella saadaan joen leveydeksi likimäärin 36 

metriä (laskimen kulmanyksikkönä laskuissa on aste). 
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Ratkaisu:  Päätellään jonon muodoksi 2 + 22 + 23 + ..., jonka jälkeen laskimella n. 10 minuutin 

jakson jälkeen viestin saaneiden määrä ylittää 20000 kun 

 

Tästä saadan vastaukseksi kymmenen minuutin tarkkuudella 13*10 = 130 minuuttia = 2h 10 

min. 

 

Ratkaisu:  Laskimella vastaukseksi 57,60 euroa. 

 

  

Lisätietoa, ohjelmistopäivityksiä ja 

ohjeita löydät Casion 

opetussivustolta http://edu.casio.com 
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Ratkaisu:  Merkitään alimmaisen pohjaneliön sivua x ja korkeutta y. Toiseksi alimmaisen 

kerroksen pohjaneliön sivu on tällöin 0,9x ja laskimella saadaan tilavuuksien suhteeksi 
  

   
. 

 

 Tilavuudet muodostavat geometrisen  jonon suhdelukuna 
  

   
. Tällöin geometrisen summan 

kaavaan sijoittamalla 100 särmiön yhteistilavuudeksi saadaan laskimella n. 52600 m3. 
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Ratkaisu: Laskimella a-kohdan vastaus on 1,6*1018. 

 

Merkitään vapautuneita energioita Sendaissa = x ja Kobessa = y, jolloin laskimella 

 

josta pyöristetään vastaukseksi n. 1500-kertainen. 

  



  Kysymyksiä? pepe.palovaara@casio.fi 

 

Ratkaisu: Merkitään Ascenuksen määrää = x ja Sursumin määrää = y. Muodostetaan lepakon 

siipeä ja hämähäkin seittiä vastaavat määrät eri sekoituksissa ja piirretään ehtoja vastaavat 

suorat laskimella.  

 

 

 

Leikkauspisteet suorien kesken ja 

suorien ja akseleiden kesken 

saadaan laskimesta, esim. 

viereisessä kuvassa suorien 

leikkauspiste on (4, 2). 

Sijoittamalla alueen reunan 

leikkauspisteen koordinaatit (4, 2), 

(
  

 
, 0) ja (0, 10) hinnan 

lausekkeeseen 2x + 3y saadaan 

arvoiksi laskimella 

Edullisin hinta on siis 
  

 
 

kultarahaa ja se saavutetaan 

hankkimalla ainoastaan 
  

 
 

pikarillista Ascenusta eikä 

lainkaan Sursumia.  
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Ratkaisu: Laskimen lukujonojen avulla a-kohtaan saadaan kysytyt lukujonon jäsenet ovat 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34 ja 55. 
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b-kohta ratkeaa laskimella 

 

C-kohdan ratkaisu laskimella 
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Ratkaisu:  Laskimella 

 

Kannattaa siis käyttää hankintameno-olettamaa, jolloin Simeonille jää 34440 euroa. B-

kohdassa ratkaistaan yhtälö laskimella ja saadaan myyntihinnaksi 40000 euroa. 
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Ratkaisu: Nyt ylärajan 6,0 alle jää 95% lämpötiloista, joten normitetuksi ylärajaksi saadaan 

laskimella 1,644853627. Normituskaavasta voidaan laskimella ratkaista keskihajonnaksi n. 

1,2.  

 

 

 

Ratkaisu: Laskimella a-kohtaan 280 ja 580 ja b-kohtaan 280 + n∙1800 tai 580 + n∙1800. 

 


