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Hyvä Matemaatikko, 

 

Paljon on taas ehtinyt tapahtua kevään yo-kokeista tähän päivään. YTL on vienyt eteenpäin 

sähköisen koeympäristön teknisiä ratkaisuja, kaksiosaisuus vuoden 2016 muutoksissa alkaa 

olla rakenteeltaan selvä ja erilaisia pilottihankkeita pyöritetään useissa lukioissa.  

Myös Casion puolella on tapahtunut uudistuksia. ClassPad II Manager ohjelma on mukana 

vuoden 2019 sähköisessä koeympäristössä ja sekä ClassPad II Manager että symbolinen fx-

CP400 laskin saivat uudet käyttöjärjestelmäversiot. Päivitykset voi ladata maksutta 

osoitteesta http://edu.casio.com. 

Casion tukimuodot opettajille ja opiskelijoille ovat myös kehittyneet. ClassPadin YouTube-

kanava on kerännyt tuhansia katselukertoja (http://bit.ly/fx-cp400) ja workshoppien 

syventävät kurssit ovat keränneet satoja opettajia tutkimaan matematiikkaa symbolisen 

laskennan keinoin. Myös ClassPadin peruskursseilla riittää väkeä.  

Casio onkin saanut lisää taitavia kouluttajia antamaan opettajille täydennyskoulutusta. Joko 

sinun koulusi on kysynyt maksutonta koulutusta tai ilmaista lainalaskinsalkkua? Onko sinulla 

halua ryhtyä kouluttamaan kollegoitasi symbolisessa laskennassa? Ota yhteyttä info@casio.fi 

ja kysy lisää! 

Hyödyllisiä linkkejä opetuksen tueksi ja esimerkiksi tutkielmien ja ryhmätöiden valmiita 

aiheita perehdytyksineen löydät sivuiltamme 

www.casio-laskimet.fi 

Kädessäsi oleva vihkonen lyhyen matematiikan yo-tehtävien ratkaisuista käsittää ratkaisut 

kaikkiin 15 tehtävään. Se on tehty kuten tuleva sähköinen yo-koekin: ottamalla 

sieppausnäyttöjä laskinohjelmasta ja liittämällä niitä perustelujen kanssa tekstiasiakirjaan. 

 

Mukavia hetkiä symbolisen laskennan parissa, 

 

Espoossa 25.9.2014 

   Pepe Palovaara 

http://edu.casio.com/
http://bit.ly/fx-cp400
mailto:info@casio.fi
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Tehtävän 1 ratkaisu:  

ClassPadin Pääsovelluksessa ratkaistuna a-kohdan vastaus on -27, b-kohdassa 10/3 ja c-

kohdan leikkauspiste on (3; -2/5): 

  

Opi nopeasti ClassPad fx-CP400 ja ClassPad II Manger-ohjelman käyttö YouTube-videoiden, 

opaskirjojen, ratkaisuvihkosten ja muun kirjallisuuden avulla! Katso lisää mm. 

 http://bitly.com/fx-cp400  

 http://www.casio-laskimet.fi  

 http://opetus.tv/tutoriaalit/casio-classpad/  

http://bitly.com/fx-cp400
http://www.casio-laskimet.fi/
http://opetus.tv/tutoriaalit/casio-classpad/
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Tehtävän 2 ratkaisu: 

Symbolisesti yhtälönratkaisutoiminnolla saadaan vastaukset (jokainen kohdista on omalla 

rivillään): 

  

Oletko hyödyntänyt aiempien vuosien yo-kokeiden ratkaisut opetuksessasi? Esim. abien 

kertauskurssille harjoitustehtäviksi tai itseopiskeluun ja kertailuun sopivia vihkosia löydät linkistä 

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

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
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Tehtävän 3 ratkaisu: 

Kohdissa a ja c ratkaistaan yhtälöt kuten edellä, tosin c-kohdassa säde kerrotaan vielä 

kahdella halkaisijan laskemiseksi. A-kohdan vastaus on x = 0 tai x = 1 ja c-kohdassa halkaisija 

on n. 25,7 cm. 

B-kohdassa voi esim. tutkia funktiota reaalisena ja selvittää kulkukaavion avulla positiiviset 

lukuvälit. Vastaukseen poimitaan näille väleille osuvat kokonaisluvut -1, 0, 2, 3 ja 4 (siis 1 on 

ainoa kokonaisluku annetulta väliltä, joka ei toteuta ehtoa). 
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Tehtävän 4 ratkaisu: 

Merkitään alkperäistä yksikköhintaa h/V. Lasketaan hinnan muutos suhteessa pakkauskoon 

muutokseen, jolloin nähdään tahnan yksikköhinnan kallistuneen 12%: 

  

Voit tiedustella koulullesi jakson ajaksi lainaan 

salkullista ClasPadeja. Kysy saatavuus 

 info@casio.fi   

http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
http://www.casio-laskimet.fi/fi/opettajakoulu/opetusmateriaalia/
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Tehtävän 5 ratkaisu:  

Tehtävää voi tutkia esim. kulkukaavion ja derivaatan avulla (vasen kuva) tai todeta ylöspäin 

avautuvan paraabelin pienimmän arvon löytyvän sen huipusta (oikea kuva):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allaolevassa vaihtoehdossa on käytetty suoraan funktion pienimmän arvon määrittämistä, 

jolloin sen nähdään olevan 18 ja se saadaan kun muuttujan arvo on 6: 
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Tehtävän 6 ratkaisu: 

Jokaista 3,3 metriä kohden liito-oravan pitää siis hypätä metrin korkeudelta. Kun vielä huomioidaan 

laskupaikan korkeus saadaan lähtökorkeudeksi n. 19 metriä. Liitokulma voidaan laskea liitosuunnan 

jyrkkydestä (kulmakertoimesta) ja se on n. 17 asettta alaviistoon: 
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Tehtävän 7 ratkaisu: 

Kuutio voidaan jakaa kuudeksi kuvan mukaiseksi pyramidiksi, joten kysytty suhde on 1:6. 

Tämä voidaan myös laskea tilavuuksien suhteena laskimella: 

  

Casio ja YTL pääsivät lisenssineuvotteluissa sopimukseen toukokuussa 2014 ja ClassPad II Manager-

ohjelma on osana sähköistä koeympäristöä vuoden 2019 yo-kokeissa. 

Tarvitsetko tukea käyttöönotossa tai haluatko koulullesi maksuttoman workshopin aiheesta? 

 info@casio.fi   

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


Lyhyt matematiikka Syksy 2014 ClassPad II Manager 
 

ClassPad fx-CP400 Sivu 10 
 

Tehtävän 8 ratkaisu: 

Laskimen Taulukkolaskentasovelluksella saadaan keskiarvoksi 6555 katsojaa ja 

keskihajonnaksi n. 1565 katsojaa. Vain Jokereilla ja HIFK:lla katsojaluvut ovat yli 1565 

katsojaa keskiarvon ylä- tai alapuolella. 
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Tehtävän 9 ratkaisu: 

Tässä ratkaisussa on käytetty numeerista ratkaisinta, jolloin annetuista suureista yksi 

voidaan ratkaista muiden ollessa tunnettuja. C-kohdan ratkaisu on tehty Pääsovelluksessa 

tavallisen yhtälön ratkaisimen avulla. 

Vastauksiksi Raimon kohdalta saadaan a-kohtaan I-indeksiksi n. 27,4 ja J-indeksiksi n. 25,6. B-

kohtaan Hannan massaksi saadaan 64 kg ja J-indeksiksi n. 25,7. C-kohdan yhtälön ratkaisuna 

kysytyksi pituudeksi saadaan 1,69 metriä. 
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Vinkki: Tehtävässä käytetty numeerinen ratkaisin sopii todella hyvin fysiikan ja kemian sovellukseksi, 

kun ratkaistavana on numeerinen arvo jollekin suureelle.   
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Tehtävän 10 ratkaisu: 

Sininen neliö on tasan puolet kolmion pinta-alasta eli 6,25 pay ja sen sivun pituus on 2,5. Jos 

punaisen neliön sivu olisi myös 2,5, niin kolmion hypotenuusa olisi kolme kertaa pidempi eli 

7,5 ja kolmion sivun pituuden pitäisi olla n. 5,3 (lasku alla). 

Siis punaisen neliön sivu ei voi olla yhtä pitkä kuin sinisen neliön sivu ja myös sinisen neliön 

alan on oltava suurempi. Ohessa vielä geometrisesti pinta-alojen likiarvot ClassPadin 

Geometria-sovelluksella tehtyinä. 
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Tehtävän voi ratkaista myös laskemalla punaisen neliön pinta-alan tarkan arvon. 

Muistikolmioiden avulla neliön sivun pituudelle a = FE = EH voidaan tehdä kaksi esitystä ja 

ratkaista niistä sekä sivun pituus että neliön pinta-ala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävän 11 ratkaisu: 

Pallot ovat keskenään yhdenmuotoiset. Koska 

taikinasta tulee joko 24 pientä tai 3 isoa munkkia on 

niiden taikinamäärät eli tilavuudet samat.  Yksi iso 

munkki vastaa siis tilavuudeltaan 8 pientä. 

Tilavuuksien suhteen kuutiojuuri on mittakaava ja 

sen neliönä saadaan pinta-alojen eli sokerimäärien 

suhde. Siis yhteen isoon munkkiin menee 4-

kertainen määrä sokeria yhteen pieneen munkkiin 

verrattuna.  

Sokerin kokonaismäärien suhde saadaan munkkien 

määrän avulla ja se on 2:1 eli pieniin munkkeihin 

menee kaikkiaan 2-kertainen määrä sokeria 

verrattuna isoihin munkkeihin: 
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Tehtävän 12 ratkaisu: 

Merkitään hiilidioksipäästojen määrää vuonna 1990 symbolilla a. 18 vuoden ajalta 

geometrinen keskiarvo kasvukertoimelle 1,39 korotetaan potenssiin 25, jolloin saadaan 

kasvukerroin koko kysytylle ajanjaksolle. Muutetaan kasvukerroin prosenteiksi ja 

pyöristetään vaadittuun tarkkuuteen. Hiilidioksidipäästöt ovat siis kasvaneet n. 58%. 
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Tehtävän 13 ratkaisu: 

Ratkaistaan ehdot y:n suhteen ja piirretään niistä kuva. Lasketaan leikkauspisteiden 

koordinaateiksi (0, 0), (0, 6), (3, 5) ja (6,3333...; 0). Sijoitetaan ne vuorollaan optimoitavaan 

lausekkeeseen.  

Koska graafisesta ratkaisusta ei saada tarkkaa arvoa yhdelle pisteistä, niin lasketaan tuo arvo 

tarkkana arvona erikseen ja sijoitetaan optimoitavaan lausekkeeseen. Pienin arvo on 0 ja 

suurin arvo on 38/3.  
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Tehtävän 14 ratkaisu: 

Taloussovelluksessa annuiteetiksi saadaan 356,73 euroa ja soveltamalla esim. MAOLin 

taulukkokirjasta löytyvää jäljellä olevan lainamäärän kaavaa saadaan laskettua b-kohdan 

vastaukseksi 4131,61 euroa.  

Korkoja tulee maksettavaksi annuiteettien kokonaissumman ja lainamäärän erotuksen 

verran eli 561,52 euroa. 
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Tehtävän 15 ratkaisu: 

Lasketaan yksikkövektorin avulla raketin räjähdyspaikaksi (50, -35, 95). Etäisyys katsojista 

saadaan räjähdyspisteen paikkavektorin pituutena ja se on n. 113 metriä. 

 

 


