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Hyvä lukija, 

 

Käsissäsi on ratkaisut syksyn 2016 lyhyen matematiikan yo-kokeen B-osan tehtäviin. A-osion tehtävien 

ratkaisuissa ei saa käyttää laskinta, joten vastaukset näihin tehtäviin löytyy YTL:n hyvän vastauksen piirteet 

–tiedostosta. (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/27/2016-syksy-matematiikka-lyhyt-oppimaara ) 

Tämä vihkonen on ladattavissa suomenkielisiltä Casion tukisivuilta aiempien vuosien ratkaisujen tapaan 

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

Uutuuskirja 

Casio julkaisee lokakuussa 2016 lukion matematiikan oppimista tukevan ilmaisen digitaalisen kirjan. 

Kirjassa on n. 300 sivua teoriaa, esimerkkejä, tehtäviä ja ratkaisuja. Kirja tulee ladattavaksi Casion 

tukisivuilta ja soveltuu oppimisen syventämiseen, kokeisiin valmistautumiseen ja itseopiskeluun. 

Kirjan kaksiosainen tehtäväjako ilman apuvälineitä laskettaviin tehtäviin ja CAS-tehtäviin noudattaa 

nykyisten kokeiden jakoa. Kaikkiin CAS-tehtäviin on linkitetty suomenkielinen videoratkaisu, jossa tehtävä 

tehdään reaaliajassa ja perustellen ClassPad II Managerilla. Lisäksi CAS-tehtäviin on ladattavissa tiedosto, 

jolloin ratkaisut aukeavat suoraan laskinohjelmassa tai laskimessa. 

Laskuteknisiä vinkkejä ja Abitti-infoa sisältävä YouTube –kanava on suosittu ja kanavan videoita on katsottu 

jo 40 000 kertaa! Kanavan nimi on fx-CP400 ja linkki http://bit.ly/fx-cp400. 

ClassPad II Manager 

Ratkaisut kevään yo-kokeisiin on tehty ClassPad II Manager –ohjelmalla. Samat laskut voidaan tehdä myös 

laskimella fx-CP400 ja vastaustiedostotkin käyvät molempiin. Tämä tukee siirtymistä laskimista ohjelmien 

käyttöön. Casion ajatus helppokäyttöisyydestä sisältää sen, että laskimen käytön osaavat voivat suoraan 

siirtyä käyttämään ohjelmaa ilman erillistä opettelua tai perehdytystä.  

ClassPad II Manager-ohjelman lisenssejä voi hankkia vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi joko jälleenmyyjien 

kautta tai Casion nettikaupasta (https://edu.casio.com/softwarelicense/pop.php ) 

Mikäli et ole vielä ehtinyt kokeilemaan ohjelmaa, niin sen 90 päivän ilmaisen trial-version voit ladata 

osoitteesta https://edu.casio.com. Linkistä löydät myös mm. uusimmat käyttöjärjestelmien päivitykset. 

Lyhyt matematiikka 

Lyhyen matematiikan opiskelija hyötyy helppokäyttöisestä ja selkeästä CAS-ohjelmasta. Opiskelun aikana 

se yhdistää graafisen tarkastelun laskuihin, koetilanteessa se luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa 

opiskelijaa saamaan parhaan osaamisensa esille. ClassPadin käytön periaate suosii tätä ajatusta ja esim. 

kuvaajan piirtäminen onnistuu raahaamalla vastaava lauseke koordinaatistoon. Virheiden määrä vähenee 

ja komentojen opettelu ei vie aikaa itse matematiikan oivaltamiselta. 

Espoossa 29.9.2016   

Pepe Palovaara 
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YO-ratkaisut netissä: http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/  

Laskuvinkkejä YouTubessa: http://bit.ly/fx-cp400 

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
http://bit.ly/fx-cp400
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Vastausvaihtoehtoja on tulkinnoista riippuen monta, joten suosittelen YTL:n hyvän vastauksen piirteet –

tiedoston linkistä http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/27/2016-syksy-matematiikka-lyhyt-oppimaara  

 

 

 

 

 

 

 
Teemaosioita 

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opettajalle5/  

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/27/2016-syksy-matematiikka-lyhyt-oppimaara
http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opettajalle5/
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