
 

 

 

 

  Laske Laudatur ClassPadilla          

Kevät 2017 lyhyt matematiikka 

 

 

Pitkä matematiikka, kevät 2017  

”Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, 

              vähemmän aikaa laskimen opetteluun.” 
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Hyvä lukija, 

 

Kevään 2017 lyhyen matematiikan kirjoitukset olivat opiskelijoilta kerätyn kyselyn mukaan vaikeat. Peräti 

87% vastaajista (1552) piti koetta melko vaativana tai aivan liian vaikeana.

 

(lähde: http://yle.fi/aihe/tapahtuma/2017/02/27/abitreenien-suora-lahetys-matematiikka-kevat-2017) 

Tämän vihkon tehtävänä on tarjota yksi ratkaisuvaihtoehto jokaiseen tehtävään, jotta tulevat abit voivat 

valmistautua kirjoituksiinsa turvallisin mielin. 

Ratkaisut on tehty ClassPad II Manager -ohjelmalla, joka on käytössä Abitti-kurssikokeissa ja tulevissa 

sähköisissä matematiikan yo-kokeissa keväällä 2019. Kaikki tässä esitetyt laskut ovat laskettavissa 

samalla tavalla laskimella ClassPad FX-CP400. Sekä laskin että tietokoneohjelma sopii hyvin lyhyen 

matematiikan opiskeluun helppoutensa ja tabletin omaisen käyttöliittymänsä vuoksi. 

A-osa on laskimeton ja tämän vihkon ratkaisuissa ClassPad II Manageria onkin käytetty kirjoitusalustana 

vastausta tehdessä. Laskuja ei ole laskettu symbolisen laskennan keinoin, vaan vastaus on tuotettu 

välivaiheineen ”käsin”. Kaikki vastaukset ovat suoria kuvankaappauksia ohjelmasta – näinhän myös 

sähköisissä kokeissa vastataan Abitissa. 

Lisää tukimateriaalia ja tämäkin vihko on ladattavissa Casion suomenkieliseltä tukisivustolta osoitteessa 

http://www.casio-laskimet.fi 

Sivuilta on ladattavissa myös tehtävien ratkaisut .xcp-tiedostoina, jolloin laskut aukeavat suoraan ClassPad 

II Manager -ohjelmaan. Tiedostot voidaan siirtää myös laskimeen, jolloin ratkaisut saadaan tutkittaviksi ja 

muokattaviksi myös kämmenlaitteessa FX-CP400. 

Tässä esitetyt ratkaisut on kaikki tehty sovelluksessa eActivity. Siinä voi vuorotella vapaasti teksti- ja 

laskurivien välillä sekä avata muita sovelluksia tukemaan laskuja.  

Mukavia hetkiä matematiikan parissa, 

Espoossa 23.3.2017  Pepe Palovaara 

http://yle.fi/aihe/tapahtuma/2017/02/27/abitreenien-suora-lahetys-matematiikka-kevat-2017
http://www.casio-laskimet.fi/
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Lyhyt matematiikka, kevät 2017 

 

 

 

Vinkki:  eActivity-sovelluksessa ohjelma toimii matemaattisena editorina, kun näkyvissä on symboli u 

Samaa symbolia klikkaamalla sovellus muuttuu symbolisen laskennan ohjelmaksi ja näkyvissä on < . 
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Tehtävä 3 ei vaatinut näkyviä laskutoimituksia, joten se ohitetaan tässä yhteydessä. Kysymykset löytyvät 

linkistä http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/24/2017-kevat-matematiikka-lyhyt-oppimaara YLEn 

abitreenien sivulta. 

  

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/24/2017-kevat-matematiikka-lyhyt-oppimaara
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Vinkki: Casion graafiset ja 

symboliset laskimet on 

helppoa kytkeä CLAB 

datakeräimeen fysiikan, 

kemian ja biologian 

mittauksia varten. 
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Erinomainen paketti koulutyöhön! 

Suunniteltu tukemaan lukiolaisen 

matematiikan opiskelua niin lukiossa 

kuin korkeammalla asteella. 

ClassPad II Manager 3 vuoden lisenssi 

ja markkinoiden paras funktiolaskin 

FX-991EX yhteispakettina syksystä 

2017 alkaen! 
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  Vinkki: Voit avata eActivity-

sovellukseen muita ClassPadin 

sovelluksia omiksi vöikseen. Vyö 

aukeaa ja sulkeutuu koskemalla sen 

symboliin vyön oikeassa reunassa. 
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Vinkki: Voit käyttää ClassPad II 

Manageria joko laskimen 

näköisenä tai koko ruudun 

kokoisena.  

Työkalut muuttuvat aktiivisen 

ikkunan mukaan ja 

perustyökalut ovat vapaasti 

siirrettävissä liikkuvina 

paletteina. 

Oikean hiiren napin valikosta 

voit muuttaa näkymää kiinteän 

ja mukautetun välillä. 

Ohjelma tukee sekä 

tietokoneen että laskimen 

avulla opiskelevia. 
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