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Hyvä Opettaja tai Opiskelija, 

 

Lyhyen matematiikan yo-koe vaatii aina perusteellista harkintaa ja tehtävien mallintamista – jopa 

enemmän kuin pitkän matematiikan koe. Kädessäsi on vastaukset syksyn 2015 kokeeseen laskettuina 

ClassPad II Manager-ohjelmalla ja sen versiolla 2.000.4000. Uusimmat päivitykset sekä laskimiin että 

ohjelmiin löytyvät Casion kansainväliseltä tukisivustolta https://edu.casio.com. Ohje laskimien 

käyttöjärjestelmän päivitykseen on myös parin minuutin videona YouTube-kanavalla http://bit.ly/fx-cp400. 

Tehtävien ratkaisut on ladattavissa sekä pdf-muodossa että xcp-muodossa Casion suomenkielisiltä 

tukisivuilta osoitteessa 

http://www.casio-laskimet.fi 

Kuinka vastaan sähköisesti? 

Sähköisissä kokeissa yksi mahdollisuus on siirtää vastaukset sähköiseen lomakkeeseen sieppausnäyttöinä. 

ClassPad II Managerissa tämä onnistuu oikean hiiren napin valikosta, funktionäppäimellä F8 tai 

tehtäväpalkin alasvetovalikosta. Siepata voidaan valita koko näkymä tai aktiivisen ikkunan sisältö. Näitä 

vaihtoehtoja on käytetty tämän vihkosen tekemisessä ja niitä voi myös testata kurssikokeissa. 

Toinen mahdollisuus on tallentaa sähköiset vastaukset tiedostona ja palauttaa tiedosto. Tämän vihkosen 

vastaukset on tallennettu myös tiedostoiksi ja osa kuvaajista kuviksi. Vastaukset tallennetaan joko yksi 

kerrallaan tai koko koesuoritus voidaan laskea ja tallentaa myös yhteen tiedostoon. Tällöin alkupään 

tehtäviin on helppo palata kokeen loppupuolellakin, mikäli niissä huomaa tarkennettavaa. Tällaiseen 

työskentelyyn ClassPadeista löytyy sovellus eActivity. 

Casion ohjelmistot ja lisenssit 

Casion symbolisen laskennan ohjelmisto on vapaasti ladattavissa 90 päivän kokeiluun osoitteesta 

https://edu.casio.com. Kokeiluajan jälkeen ohjelman voi aktivoida vuodeksi kerrallaan. Yksittäisiä lisenssejä 

saa jälleenmyyjiltä ja ryhmälisenssejä Casiolta. Kesästä 2015 alkaen myös kaikki ClassPad fx-CP400 –

laskimet tulevat vuosilisenssin kera ja opettajille suunnatut tarjoukset ovat jo vuosia sisältäneet sekä 

ohjelman että laskimen.  

CD-levyllä tulleen ohjelman voi päivittää versioon 2.000.2000. Ohjelman voi muuttaa Subscription –

jakeluversioksi, jolloin CD-levyn asennuskoodilla aktivointi on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka 

sisältäen kaikki tulevatkin päivitykset.  

Kokeiden digitalisoitumisen myötä myös lyhyen matematiikan opiskelijoilla on kokeissa käytössään CAS-

työkalut. Casion ClassPad II Manager on yksinkertainen ja helppokäyttöinen – ja sopii erinomaisesti 

lyhyen matematiikan symboliseksi ohjelmistoksi. Katso vinkkejä YouTubesta http://bit.ly/fx-cp400  

Mukavaa kuluvaa kouluvuotta, 

Espoossa 23.9.2015  Pepe Palovaara 

https://edu.casio.com/
http://bit.ly/fx-cp400
http://www.casio-laskimet.fi/
https://edu.casio.com/
http://bit.ly/fx-cp400
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Lyhyt matematiikka, syksy 2015 

 

Tämän vihkosen tehtävät on ratkaistu ClassPad II 

Manager –ohjelmalla. Ohjelma tulee laskimen fx-

CP400 mukana tai sen voi hankkia myös ilman 

laskinta. Kysy lisää kirjakauppiaaltasi tai ota yhteyttä 

info@casio.fi  

Tehtävistä on otettu sieppausnäytöt (ruudun-

kaappaukset, screenshotit) ja ne on liitetty tähän 

vihkoseen sellaisenaan. Tätä vastaustekniikkaa voi 

käyttää myös sähköisissä kokeissa. Sieppausnäytön 

saa ohjelmasta näppäimellä F8, oikean hiiren valikosta 

tai ClassPad Managerin ikkunan valikosta Muokkaa –> 

Sieppausnäyttö. 

 

mailto:info@casio.fi
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(Kuva YTL) 

 

 

Ilmainen trial-versio ClassPad II Manager-ohjelmasta on ladattavissa 

kansainvälisiltä sivuilta osoitteessa https://edu.casio.com etusivun 

alareunan linkistä.  

Näiltä sivuilta löydät myös päivitykset sekä laskimiin että ohjelmiin. Voit 

myös kirjautua sisään ja hallinnoida lisenssejäsi.  

Usein Kysytyt Kysymykset (UKK, FAQ) on suomennettu palvelemaan 

suomalaisia asiakkaita. Löydät vinkkejä ja vastauksia useimmin esitettyihin 

kysymyksiin.  

Trial-versio 

Trial-versio Päivitykset, FAQ 

https://edu.casio.com/
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(Kuva YTL)  

 

 

 

 

 

Tehtävän voi laskea likiarvoisesti myös taulukoimalla mittoja 0,1 metrin välein ja laskemalla vastaava 

pinta-ala. Tällöin ei mahdollisesti saa aivan täysiä pisteitä.  

Kun sivun pituus kasvaa, niin pinta-alakin kasvaa. Taulukosta riittää siis etsiä kaksinkertaista pinta-alaa 

480 m2 vastaavat sivun pituudet.  Lasketaan A- ja B-sarakkeisiin sivujen pituudet 0,1 m välein ja C-

sarakkeeseen alueen pinta-ala sivujen tulona: 
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Usean vuoden yo-kokeiden ratkaisut sekä lyhyeen että pitkään matematiikkaan löytyvät Casion 

suomenkielisiltä tukisivuilta linkistä http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/  

Viimeisimmistä kokeista löytyy myös ClassPadin 

eActivity-sovelluksella tehdyt tiedostot. Ne 

avautuvat kaksoisnapsaut-tamalla suoraan 

ClassPad Manageriisi. 

 

 

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
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(Kuva YTL)  
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Sama tehtävä on ratkaistu graafisesti Taulukko-sovelluksen jakaumien kautta ClassPad Managerilla.  

 Normitetuiksi arvoiksi saadaan 

a-kohdassa -1,28 (yläraja) ja b-

kohdassa 1,12 (alaraja). 

Kuvaaja selventää asiaa ja 

auttaa arvioimaan vastauksen 

suuruusluokan oikeaksi. 
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Huom.  

 

Mikäli haluat perehtyä ClassPadin käyttöön lukion matematiikan kurssien osalta, on YouTuben kanava 

”fx-CP400” hyvä tapa aloittaa. Lyhyillä videoilla on näytetty askel kerrallaan ongelman ratkaisu 

symbolisella ClassPad Managerilla. Jokaisen videon kuvaustekstissä on kuvattu ratkaistava ongelma ja 

joissain tehtävissä on opetettu hieman teoriaa laskujen takana. 

Videon asetuksista voi asettaa resoluution mahdollisimman korkeaksi ja avata videon koko näytön 

tilaan. Tällöin on helpompaa nähdä opastus ja korostetut kursorin liikkeet. Ja videossahan voi aina 

palata taaksepäin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCdDA_HqJmJ4jvb3SljDk0AA?&ab_channel=fx-CP400
https://www.youtube.com/channel/UCdDA_HqJmJ4jvb3SljDk0AA?&ab_channel=fx-CP400
https://www.youtube.com/channel/UCdDA_HqJmJ4jvb3SljDk0AA?&ab_channel=fx-CP400

