
  

  

 

 

 

   

  

 

”Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, 

              vähemmän aikaa laskimen opetteluun.” 
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Hyvä lukija, 

 

Lyhyt matematiikkaa vaatii vastaajaltaa yhtä paljon kuin pitkän matematiikan vastaaminenkin: kolmen 

vuoden opinnot lukiossa ja jopa työläämmät tehvävien toimeksiannot. Käsissäsi on Casion ClassPadilla 

ratkaistut mallivastaukset lyhyen matematiikan kokeeseen. Tätä vihkosta saa käyttää omassa opetuksessa 

ja tuleviin kokeisiin valmistautumiseen – ilman erillistä lupaa. 

Ratkaisut on tehty ClassPad II Manager-ohjelmalla ja ne tulevat Casion www-sivuille ladattaviksi pdf-

tiedostona ja lisäksi myös ClassPadin tiedostomuodossa. Muutakin tukea ja mm. toisen asteen opintoja 

kertaavan kirjan kokonaisuudessaan löydät sivuilta 

http://www.casio-laskimet.fi 

Ratkaisutekniikka 

ClassPad II Managerilla ja fx-CP400 laskimella voi vastata kokeisiin usealla eri tavalla. Tällä hetkellä yo-

kokeet ja suurin osa kurssikokeista tehdään käyttämällä laskinta tai CAS-ohjelmistoa tehtävien 

hamotteluun, parametrien vaikutuksen arviointiin, laskujen suorittamiseen, kuvaajien piirtoon, 

kulkukaaviotarkasteluun tai vaikkapa taulukkolaskentaan. Tämän jälkeen vastaukset siirretään koepaperiin 

kynällä. 

Sähköisissä kokeissa vaihtoehtoja on enemmän. Yksi mahdollisuus on siirtää vastaukset sähköiseen 

lomakkeeseen sieppausnäyttöinä. ClassPad II Managerissa tämä onnistuu oikean hiiren napin valikosta, 

funktionäppäimellä F8 tai tehtäväpalkin alasvetovalikosta. Siepata voidaan koko näkymä tai aktviivisen 

ikkunan sisältö. Nopeaa, helppoa ja varmaa. Näet näitä Ratkaisutapoja tässäkin vihkosessa. 

Toinen mahdollisuus on tallentaa sähköiset vastaukset tiedostona. Tämän vihkosen vastaukset on 

tallennettu tiedostoiksi ja osa kuvaajista kuviksi. Vastaukset tallennetaan yksi kerrallaan tai koko 

koesuoritus voidaan laskea ja tallentaa myös yhteen tiedostoon. Tällöin alkupään tehtäviin on helppo 

palata kokeen loppupuolellakin, mikäli niissä huomaa tarkennettavaa. 

Kokeiden digitalisoitumisen myös lyhyt matematiikka siirtyy CAS-aikakauteen. Casion ClassPad II 

Manager on yksinkertainen ja helppokäyttöinen – ja sopii erinomaisesti lyhyen matematiikan 

symboliseksi ohjelmistoksi. Kysy lisää ja tilaa ilmainen koulutus koulullesi tai koulutusyhtymällesi 

osoitteesta info@casio.fi  

Keväisin terveisin, 

Espoossa 18.3.2014   

Pepe Palovaara 

http://www.casio-laskimet.fi/
mailto:info@casio.fi
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Lyhyt matematiikka, kevät 2015 

 

 Ratkaisu: Geometria-sovellus antaa suoran yhtälön, kun se valitaan kynällä/hiirellä. 
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Ratkaisu:  

 

  

Kaikki laskut voi tehdä sekä laskimellä fx-

CP400 että tietokoneohjelmalla ClassPad 

II Manager. Ainoa ero on se, että 

Manager-ohjelman näytön koko on 

vapaasti muutettavissa kun taas laskimen 

näyttöä voi käyttää vaaka- tai 

pystysuuntaisena. 



5 | S i v u  
 

Ratkaisu: 
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Ratkaisu:  
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Ratkaisu:  
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Ratkaisu:  
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Ratkaisu:  

 

Ratkaisu:  
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Ratkaisu:  

 

 

 

  

Pitkän matematiikan YouTube-kanava lukiokurssien esimerkkitehtävistä on osoittautunut todella 

suosituksi tukimuodoksi erityisesti opiskelijoiden keskuudessa. Tämän vuoksi myös lyhyen 

matematiikan kursseihin tulee videomateriaalia. Lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssi on jo 

valmiina ja lisää videoita on tulossa! 

Käy katsomassa YouTubesta hakusanalla ”fx-CP400” tai lyhennetystä linkistä 

http://bitly.com/fx-cp400 

http://bitly.com/fx-cp400
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Ratkaisu:  
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Ratkaisu:  
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Sama tehtävä piirrettynä Käyrä&Taulukko-Sovellukseen, kun graafin asetuksista on valittu epäyhtälöiden 

piirtämisen asetukseksi ”Leikkaus”. 
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Ratkaisu: 

 

 

 

  

Casio on tukenut lyhyen matematiikan opiskelua ja yo-kokeisiin valmistautumista jo vuosia. Katso 

aiemmat lyhyen matematiikan yo-koeratkaisut osoitteesta 

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

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
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Ratkaisu: 
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 Ratkaisu: 

 

 

  

Tarvitsetko esimerkkejä ClassPadin käytöstä? Lataa suomenkielinen kirja toisen asteen opinnoista 

http://www.casio-laskimet.fi/fi/files/materialdatenbank/ClassPad_fx-CP400_ohjekirja.pdf  

  Kirja sopii hyvin abivuoden opintojen tueksi! 

http://www.casio-laskimet.fi/fi/files/materialdatenbank/ClassPad_fx-CP400_ohjekirja.pdf
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Ratkaisu: 

 


