
   

ClassPad 330 Plus ylioppilaskirjoituksissa 

-syksy 2012 lyhyt matematiikka- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enemmän aikaa matematiikan 

opiskeluun,  

vähemmän aikaa laskimen 

opetteluun. 

ClassPad.  



   

Hyvä lukija, 

 

CAS-laskennan hyödyntäminen ylioppilaskirjoituksissa on Suomessa alussa. 

Pisteytyksen ongelma opiskelijan kannalta on siinä, mitä välivaiheita 

vastauksessa pitää näkyä. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta ja 

opetussuunnitelmatkin muutoksia. Myös ylioppilaskokeeseen tullee tämän 

myötä erilaisia tehtäväosioita tai eri tyyppisiä tehtäviä. 

 

Tässä vihkosessa on ratkaistu syksyn 2012 lyhyen matematiikan koe Casion 

ClassPad 330 Plus –laskimella. Tämä on järjestyksessään toinen ylioppilaskoe, 

jossa symbolinen laskin oli sallittu. Kuten lukija huomannee, myös lyhyellä 

matematiikalla symbolisesta laskimesta on suuri hyöty. 

 

 Joissakin vastauksissa on sekä laskimen antama välitön vastaus annettuun 

tehtävään että välivaiheita sisältävä vastaus. Ratkaisuissa on lyhyesti selitetty 

myös, miten tehtävät voi ja kannattaa laskimeen syöttää. 

 

Periaate ClassPad 330 Plus:n käytössä on, että lauseke tai yhtälö kirjoitetaan 

laskimeen sellaisenaan. Tämän jälkeen lauseke tai yhtälö maalataan kynällä 

(kuten esim. tekstinkäsittelyohjelmissa) ja Interactive-valikosta valitaan sille 

tehtävä toimenpide. Lausekkeita voi kopioida raahaamalla tai Edit->Copy 

valikon kautta laskimen eri ohjelmien välillä. 

Tällöin laskijan ei tarvitse tietää laskimen syntaksia ja ikäviltä virheiltä tai 

laskemista jumittavilta tilanteilta vältytään. Toki paljon laskinta käyttäneelle 

löytyy Action –valikko, jolloin laskinta voi käyttää myös komentojen kautta. 

Aloittelevalle käyttäjälle tai opiskelijalle on huomattavan paljon 

miellyttävämpää päästä heti laskemaan tehtäviä ilman laskimen opiskelua ja 

heille Interactive –valikko tarjoaa siihen keinot. 

Otan mielelläni vastaan kysymyksiä ja kommentteja. Yhteystietoni ovat vihkon 

takakannessa. Mukavia hetkiä matematiikan ja tämän ratkaisuvihkon parissa! 

 

Kempeleessä 10.10.2012   Pepe 

  



   

 

Ratkaisu: Laskimesta

 

Laskut kannattaa syöttää a- ja b-kohdissa antamalla pelkkä yhtälö. Tämän 

jälkeen yhtälö maalataan kynällä ja valikosta Interactive -> Advanced valitaan 

komento Solve ja hyväksytään avautuva ikkuna koskemalla kynällä OK. C-

kohdassa kannattaa käyttää keyboardin välilehteä 2D, jossa on yhtälöparin 

merkki ~. Pelkkä exe-painikkeen koskeminen ratkaisee yhtälöparin. 

  

Tiesithän, että ohjelmisto on saatavissa 

myös tietokoneelle! Voit käyttää projektoria 

tai älytaulua yhdessä ohjelmiston kanssa 

luokkahuoneessa havainnollistamaan laskuja 

opiskelijoille. Lataa kokeiluversio ilmaiseksi 

osoitteesta http://edu.casio.com 



   

 

Ratkaisu: A- ja b-kohdissa vastaukset saadaan suoraan laskimen avulla. Tosin b-

kohtaan hyväksytään vain positiivinen ratkaisu 4,3 m.  

Jos halutaan käyttää laskinta likiarvon pyöristämiseen vaadittuun tarkkuuteen, 

niin esim. yhden desimaalin tarkkuuden voi asettaa kuvakkeesta O 

avautuvasta valikosta Basic Format -> Number Format -> Fix 1. 

C-kohdassa voi käyttää taulukkokirjastakin löytyvää suoran yhtälöä. Sijoitetaan 

siihen annettujen pisteiden koordinaatit ja ratkaistaan yhtälöstä y. Tämä 

onnistuu maalaamalla yhtälö ja valitsemalla Interactive -> Advanced -> Solve. 

  



   

 

Ratkaisu: Kaikkiin kohtiin vastaukset saadaan suoraan laskimella. Lausekkeet 

kannattaa jälleen kirjoittaa tehtävän muodossa ja maalamisen jälkeen ratkaisut 

löytyvät Interactive  -> Calculation -> diff ja Interactive -> Advanced –> solve

 

 

Ratkaisu: Nollakohtien ratkaisun voi tehdä Main –sovelluksessa kirjoittamalla 

nollakohtien yhtälö sellaisenaan, maalaamalla se ja valitsemalla Interactive -> 

Advanced -> Solve, jolloin laskin huolehtii syntaksista: 

 

Yhtälön oikean puolen voi syöttää myös laskimeen keyboardin 2D –välilehden 

avulla. Tämän jälkeen klikkaamalla painiketta $ saa näytön jaettua kahteen 

osaan, joista alemmassa on koordinaatisto. Maalaamalla lauseke hiirellä ja 

raahaamalla se koordinaatiston päälle saadaan kuvaaja piirrettyä. Painikkeista 

Y ja I saa ratkaistua sekä nollakohdat (navigointinäppäimen oikean 

reunan painallus etsii seuraavan nollakohdan) että minimin. Katso kuvat: 



   

 

 

 

 

 



   

 

Ratkaisu: Keyboardin 2D –välilehdellä kohdassa CALC on valmiit 

summakaavamerkinnät, joiden avulla summille saadaan tarkat arvot

 

 

Ratkaisu: Laskimella autojen keskikulutuksiksi saadaan

 

Päätellään tästä vastaukseksi, että japanilainen auto kuluttaa vähemmän. 

Uudet www-sivut osoitteessa 

www.casio-laskimet.fi on 

juuri valmistumassa! 

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


   

 

Ratkaisu: Tämän tehtävän voi laskea tavalliseen tapaan Main –sovelluksessa. 

Sen voi myös tehdä  Spreadsheet-sovelluksessa. Kolmen desimaalin tarkkuuden 

voi asettaa kuvakkeesta O avautuvasta valikosta Basic Format -> Number 

Format -> Fix 3. 

Annetut luvut voi sijoittaa Spreadsheet –sovellukseen ja asettaa riveille 2 ja 4 

laskukaavat kuutio- ja neliöjuuren saamiseksi. 

 

Spreadsheet –sovellus toimii kuten Microsoftin Excel, joten 4. rivi voidaan 

täydentää syöttämällä soluun A4 laskukaavaksi =sA3 exe. Tämä kaava 

voidaan kopioida raahaamalla myös muihin 4. rivin soluihin, jolloin niihin 

saadaan 3. rivin lukujen neliöjuuret. Toisen rivin laskukaavoihin voi käyttää 

kaavaa =A2^(1/3). 



   

Vertaamalla 2. ja 4. riviä saadaan yhteys kiertoajan ja etäisyyden välille. 

Saturnuksen kiertoaika saadaan laskimella maalaamalla yhtälö ja valikosta 

Interactive -> Advanced löytyvällä komennolla solve. 

 

 

Ratkaisu: Keyboardin mth –välilehdeltä kohdasta CALC löytyy kombinaation 

symboli nCr

 

Suoralla laskulla saadaan viikkojen määräksi 336 ja pitsojen keskihinnaksi 9.65 

euroa. 



   

 

Ratkaisu:  Geometria –sovelluksen avulla voidaan piirtää nopeasti säännöllinen 

kuusikulmio ja ratkaista sen kulmaksi 120 astetta valitsemalla kaksi sivua. 

Tällöin tehtävän kuvassa kolmion, jonka kateetit ovat katkoviivoilla merkitty ja 

hypotenuusa on r (punaisella merkitty ylläolevaan kuvaan), kantakulma on 60o. 

 



   

Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa hyödyntäen saadaan leveys x 

koostumaan kahdesta tällaisen kolmion kannasta ja sivusta r. Asetetaan tämä 

muuttujan x paikalle sijoitusoperaattoria  B käyttäen. Vastaavasti korkeus y 

koostuu kahden tällaisen kolmion pidemmistä kateeteista. 

Kysytyn pinta-alan laskeminen voidaan tehdä monella tapaa. Tässä ratkaisussa 

ei ole käytetty taulukkokirjan säännöllisen kuusikulmion pinta-alan kaavaa, 

vaan laskettu kuusikulmion ala vähentämällä sitä ulkopuolitse sivuavasta 

suorakaiteesta neljä nurkkiin jäävää kolmiota. Tämä arvo on sijoitettu 

muuttujaksi ”kuusikul”. 

Ympyrän ala on sijoitettu muuttujaksi ”ympyra” ja sitten näiden muuttujien 

vähennyslaskulla on saatu kysytty ala. Valikosta Interactive -> Transformation 

löytyvällä komennolla factorOut voidaan poimia yhteiseksi tekijäksi r2. 

Vastauksesta voi ottaa likiarvon maalaamalla se ja koskemalla painiketta .. 



   

 

Huomautus: Edelliseen vastaukseen voi aina viitata ans, kuten tässäkin tekijän 

ottamisessa on tehty. Laskimen kulmanyksikkönä on tässä laskussa ollut asteet. 

Voit vaihtaa kulman yksikön koskemalla kynällä näytön alareunassa olevaa 

merkintää, josta näkyy jokin kolmesta vaihtoehdosta Deg-Gra-Rad. 

 

 

 



   

 

Ratkaisu:  Merkitään kartion korkeutta h ja lieriön korkeutta 2r. Lieriön korkeus 

on samalla pohjan halkaisija tehtävänannon mukaisesti. Nyt laskimella saadaan 

lieriölle ja kartiolle tilavuuksien lausekkeet, jotka on tässä ratkaisussa sijoitettu 

vastaavien muuttujien nimille ”lierio” ja ”kartio”. Lasketaan lopuksi kysytty 

tilavuuksien suhde 

 

Huomautus: ClassPad 330 Plus hyväksyy mitä tahansa kahdeksan aakkosen 

mittaisia muuttujan nimiä. Tämä on hyödyllinen tehtävissä, joissa on paljon 

muuttujia tai jos tehtävä halutaan tarkoituksella kirjoittaa tietynlaiseksi. Kuten 

tässä vihkosessa tehtävän 15 vektoreiden nimeämisen osalta. 



   

 

Ratkaisu: Kirjoittamalla yhtälöt laskimeen ja ratkaisemalla ne annetuilla luun 

pituuksilla saadaan ihmisten pituudet suoraan laskimesta. B-kohdassa henkilö 

ei voi olla luun omistaja, koska 42 cm sääriluu kuuluu noin 162cm pitkälle 

miehelle.

 

 

 

Ratkaisu: Spreadsheet –sovellukseen voidaan syöttää annetut luvut ja etsiä 

eksponentiaalinen regressiomalli valikosta Calc -> Regressions -> Exponential 

Reg. 



   

 

Sijoittamalla saatuun yhtälöön 10 miljardia ihmistä saadaan laskimen 

ratkaisuna vuodeksi 2048. 

 

 



   

 

Ratkaisu:  Lasketaan molemmille tallettajille koron suuruus vuoden ajalta 

 

Koska Karoliinan korkotuotto vuodessa oli suurempi, oli hän parempi sijoittaja. 

Karoliinan talletuksen arvo vuoden lopussa oli siis 10154 euroa. 

 

 

Ratkaisu: Jakaumalaskuja on helpoin käsitellä sovelluksessa Statistics, josta 

valikosta Calc -> Distribution pitää sisällään monta erilaista jakaumaa. Valitaan 

niistä Normal CD eli kertymäfunktion alle jäävän kumulatiivisen 



   

todennäköisyyden laskeminen. Syötetään annetut arvot

 

ja kosketaan näppäintä Next, jolloin saadaan todennäköisyydeksi n. 2.3%. 

Kuvaajan painikkeesta $ voidaan myös piirtää tilannetta vastaava 

normaalijakauman kuvaaja 

  



   

 

Huomautus: ClassPad 330 Plus käyttää ääretöntä laskuissa matemaattisesti 

oikein. Vaikka normaalijakauma lähestyykin hyvin nopeasti vaaka-akselia ja 

ylärajaksi voitaisiin vastaustarkkuuden siitä kärsimättä syöttää jokin iso luku, 

niin helpompaa ja matemaattisesti korrektimpaa on käyttää ylärajan kohdalla 

ääretöntä. Se löytyy keyboardin välilehdiltä mth ja 2D. 

 

 

Ratkaisu: ClassPad 330 Plus käsittelee vektoreita matriisimuodossa. Kertoimista 

voi tehdä vaaka- tai pystymatriisin, mutta vaakamatriisin on opiskelijoille 

helpompi sen muistuttaessa ulkoasultaan enemmän vektorimuotoa. 

Keyboardin välilehdeltä 2D löytyy matriisityökalu 6 ja koskemalla sitä 

kahdesti saadaan kolmepaikkainen matriisi. Matriisit voi halutessaan sijoittaa 

muutujiksi kuten tässä malliratkaisussa on tehty. 



   

 

Tästä luetaan lävistäjiksi               ja                    ja pisteen D 

paikkavektoriksi                   . 
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Pepe Palovaara 

School Coordinator Finland 

Puhelin: +358 (0)44 72 75 776 
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