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Hyvä lukija, 

Pienellä, mutta tehokkaalla ClassWiz-sarjan laskimella saa ihmeitä aikaan! Edessäsi on kevään 

2019 lyhyen matematiikan kokeen ratkaisut. Kokeen rakenne oli entisellään, tosin pisteytys 

tehtävää kohden muuttui 6:sta 12:een mahdollistaen perustelujen aiempaa tarkemman 

pisteytyksen. Näin kokeen ohje asian kiteyttää: 

”Koe koostuu 13 tehtävästä, joista vastataan kymmeneen. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan. A-

osassa on neljä kaikille pakollista tehtävää. B1-osassa on viisi tehtävää, joista vastataan kolmeen. 

B2-osassa on neljä tehtävää, joista vastataan kolmeen. Kaikki tehtävät arvostellaan pistein 0–12, 

joten kokeen maksimipistemäärä on 120.” 

Mukana oli myös tehtäviin liittyviä aineistoja. Tämä vihkonen on ladattavissa pdf-muodossa Casion 

kotisivuilta. Tukesi löytyy osoitteesta 

http://www.casio-laskimet.fi 

 

Casio Academy – videot soittolistalla 

Tänä keväänä jo 4. kertaa pidetyssä Casio Academy -

harjoittelupäivässä opiskelijoilla oli mahdollisuus harjoitella 

matematiikan yo-kokeisiin netin välityksellä matematiikan 

opettajien kera. Opiskelijoiden tukeminen ja opinnoissa 

auttaminen on meille tärkeää. Aiemmat malliratkaisut löytyvät 

tallenteina YouTubesta  

https://bit.ly/casio-academy 

 

ClassWiz-sarja 

ClassWiz-sarjassa on kolme mallia: fx-81EX (pinkki ja musta), fx-85EX ja fx-991EX. Kaikissa 

laskimissa on kolme yhteistä sovellusta laskemiseen, tilastoihin ja funktion arvotaulukoihin. 

Mallissa fx-991EX on lisäksi yhdeksän muuta sovellusta ja ratkaisimet yhtälöille. 

 

Mukavia hetkiä yo-kokeiden ratkaisujen parissa! 

 

Espoossa 24.4.2019 

Pepe Palovaara 
Nordic School Coordinator 

Casio Scandinavia 

http://www.casio-laskimet.fi/
https://bit.ly/casio-academy
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A-osassa ei laskimet ole 

käytössä, mutta oheisessa 

kuvassa on havainnollistettu 

paraabelien kuvaajat ClassPad 

Managerin avulla. 
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Lasketaan koko maitotölkin tilavuus: 

 

Vähentämällä tästä maidon määrä, saadaan ilman tilavuudeksi (cm3) 

 

 

Funktio on (ajan yksikkönä x vuotta). 20 vuoden kuluttua puun tilavuus on (cm3) eli n. 157000 cm3. 
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5 prosentin vaihtotappio huomioiden Mikolla on 1. vaihdon jälkeen 

zloteja   ja korunoita 

   

Kolmasosa näistä zloteista euroissa on 

 

 

Vaihtotappion jälkeen hän saa korunoita 

 

Viidesosa käytössä olleista korunoista on euroissa 

 

ja tästäkin summasta 5% menee vaihtopalkkioihin. Mikolle jää rahaa 

 

eli n. 53,20€. 
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Derivaatan nollakohdiksi saadaan yhtälön 

 

ratkaisuina   ja 

  

Koska kyseessä on lukujono, ei negatiivinen juuri kelpaa. Lasketaan lukujonon 666. ja 667. jäsen: 

  

Näistä jälkimmäinen on suurempi. Koska lukujonoa kuvaavan funktion derivaatan kuvaaja on alaspäin 

avautuva paraaabeli, kasvaa lukujono 667. jäseneen saakka ja muuttuu sen jälkeen väheneväksi. 

 

  

Opiskelijoiden tukena.  

Katso tallenteet  

bit.ly/casio-academy 
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Koska sinifunktio on rajoitettu -1≤sin(x)≤1, niin funktion suurin arvo on A+B (B>0). Vastaavasti pienin arvo 

on A-B. Ratkaistaan näiden ehtojen avulla yhtälöparista A ja B laskimeen sopivasta muodosta: 

    

Siis kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella A=B=96,0. 

Koska funktion pienin arvo saadaan ajan hetkellä t=9 tuntia ja tiedetään, että sinifunktion pienin arvo 

saadaan kulman arvolla 3π/2, saadaan t0 ratkaistua yhtälöstä laskimelle sopivasta muodosta. 

  

Tämä on kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella -0,300. 
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Riippumattomien tapahtumien kertolaskusäännön avulla P(”Suomessa ei ole yhtään ennätyslämminta 

heinäkuuta seuraavien 30 vuoden aikana”) on (tallennetaan saatu arvo muutujaksi A) 

 

P(”Vähintään kaksi…”)=1-P(”Ei yhtään tai yksi…”) saadaan laskimella 

   

eli n. 0,089. 
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Vauvan painoa kuvaa funktio m(x)=k*x3 yksikkönä kg, missä k on verrannollisuuskerroin, x=pituus (cm). 

Sijoittamalla vauvan syntymämitat tähän funktioon, saadaan yhtälö 4=k*523. Ratkaistaan tästä yhtälöstä k 

laskimelle sopivasta muodosta (sijoitetaan saatu arvo muuttujan B paikalle): 

   

Lasketaan näin saadun funktion arvoja annetuille pituuksille: 

 

Piirretään funktion kuvaaja Casio EDU+ sovelluksen avulla (ei saatavilla koetilanteessa, koska vaatii internet-

yhteyden). Vaaka-akselilla on vauvan pituus (cm) ja pystyakselilla paino (kg). 

 

Malli ei sovi aikuiselle, sillä aikuinen ei ole yhdenmuotoinen 

vauvan kanssa. Mittasuhteet muuttuvat. Kaavan mukaan 

laskettuna 180cm pituinen aikuinen painaisi m(180)≈166kg, 

mikä ei vastaa kansallista keskiarvoa. 

Vastaavasti 100kg painoinen ihminen olisi n. 152cm pitkä, 

mikä puolestaan on liian vähän. 
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Oikea palkka on 4200€/kk. Harrin arvioima palkka saadaan laskimella 

 

Arvio on siis todellista palkkaa pienempi. Suhteelliseksi virheeksi saadaan 

 

eli n. 0,36% todellista pienempi. Arvio oli kuitenkin todella tarkka. 

Harri pyöristää ajatuksissaan tuntimäärää ylöspäin ja palkkaa alaspäin, mikä aiheuttaa osin virheiden 

kumoutumisen. Lasku 4000/160=25€ on oikein. Koska 200/160=1,25€, niin päätelmä runsaasta 26€ 

tuntipalkasta on oikeansuuntainen.  

Korjaus tuntimäärän osalta on myös oikeansuuntainen, sillä jakajan pienentyessä 160:stä 155:een 

tuntipalkka nousee. Arvio 27€ tuntipalkasta ei heitä kauas todellisuudesta, sillä todellisuudessa jakajan 

muutos nostaisi tuntipalkaksi 

 

eli n. 27,10€. 
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ClassWiz-laskimen fx-991EX taulukkolaskentaan sopii 5*45 kokoinen taulukko, joten tehtävän taulukko on 

tehty ClassPad Managerilla. ClassPad Manager on käytettävissä yo-kokeiden B-osiossa. 
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http://www.casio-laskimet.fi 

 

http://www.casio-laskimet.fi/
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13.1. Esimerkiksi käy alaspäin avautuva paraabeli, jonka huippu osuu välille -1≤x≤2. Valitaan funktioksi 

f(x)=-x2. Koska f’(x)=-2x ja -2x=0 ainoastaan kohdassa x=0, ei funktiolla ole muita ehdokkaita 

maksimikohdaksi. Koska f’(-0,5)=1 (positiivinen) ja f’(1)=-2 (negatiivinen), niin x=0 on maksimikohta ja 

kuuluu pyydetylle välille -1<x<2. 

13.2. Esimerkiksi käy ylöspäin avautuva paraabeli y=g(x), missä g(x)=ax2+bx+c, a>0. Tälle pitää olla voimassa 

g(-1)=g(2) ja huipun x-koordinaatti on annetun välin keskikohdassa x=0,5. Ratkaistaan funktion g(x) lauseke 

yhtälöryhmästä g(2)-g(-1)=0 ja g’(0,5)=0 symbolisella laskimella (esim. ClassPad). 

Yhtälöryhmän ratkaisuksi saadaan a=-b, b=b ja c=c. Siis kaikki luvut käyvät, kunhan a=-b. Valitaan helpot 

b=c=-1, jolloin funktioksi saadaan g(x)=x2-x-1. Tämä toteuttaa annetut kriteerit, sillä sen kuvaaja on ylöspäin 

avautuva paraabeli ja huippu on derivaatan g’(x)=2x-1 ainoassa nollakohdassa x=0,5. 

Nyt g(-1)=g(2)=1 on funktion suurin arvo välillä -1≤x≤2. Alla tehtävien esimerkkifunktioiden kuvaajat Casio 

EDU+ sovelluksen avulla. 

13.1.    13.2. 

  


