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Casion fx-CG20 ylioppilaskirjoituksissa apuna 

 

 

Grafiikkalaskin on oivallinen apuväline ongelmien ratkaisun 

tukena. Sen avulla voi piirtää kuvaajat, ratkaista yhtälöt ja 

yhtälöryhmät,  suorittaa funktioanalyysin ja ratkoa esim. 

vektoreihin liittyviä laskuja. Tässä ohjeessa on ratkaistu ne 

tehtävät, joissa graafisesta laskimesta on suuri hyöty. 

Natural Textbook Display tarkoittaa sitä, että voit syöttää 

lausekkeet juuri sen näköisinä kuin ne esiintyvät oppikirjoissa ja 

kokeissa. 

Kommentteja ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja otetaan mielellään 

vastaan tämän tukimateriaalin kehittämiseksi ja opettajien 

tukemiseksi! Tätä materiaalia saa hyödyntää omassa opetuksessa ja 

opiskelijoiden tukemisessa matematiikan opinnoissa. 

 

 

Ratkaisu: Laskimesta vastaukset kaikkiin kohtiin. 
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Vastaukset alakohdittain ovat siis 

a)       b) 72   c)            

 

Ratkaisu: Laskimen grafiikka –sovelluksella voidaan piirtää kaikki kuvaajat. Tässä on piirretty 

erilaisilla väreillä kuvaajat kolmen ryhmissä ja päätelty oikea rivi 2, 4, 1, 6, 5, 3. 
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Tiesithän, että ohjelmisto on saatavissa myös 

tietokoneelle! Voit käyttää projektoria tai 

älytaulua yhdessä ohjelmiston kanssa 

luokkahuoneessa havainnollistamaan laskuja 

opiskelijoille. Lataa kokeiluversio ilmaiseksi 

osoitteesta http://edu.casio.com 

 

Ratkaisu:  Laskimen SolveN –komento ratkaisee yhtälöt: 

Jälkimmäiseen yhtälöön laskin tarjoaa useampaa ratkaisua. Tämä johtuu siitä, että 

laskentatarkkuuden loppuessa esim.        toteuttaa virheellisesti yhtälön. Oikea 

ratkaisu b) –kohtaan on kuitenkin    , mikä selviää sijoittamalla juuri alkuperäiseen 

yhtälöön. Ratkaisut ovat siis 

a)       b)     
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Ratkaisu:  a) –kohtaan voi ratkaisun hakea 

käsin laskemalla, esim.      
 

 
      , 

josta saadaan     . Tämän voisi myös 

laittaa laskimeen käyttämällä muuttujaa x ja 

yhtälönratkaisinta, mutta se saattaisi 

aiheuttaa sekaannusta muuttujan x ja 

parametrin b kesken. 

 

Kuvaajan voi piirtää grafiikka-sovellukseen tai geometria-sovellukseen b) – ja c) –kohtien 

ratkaisemiseksi. Valmiista ratkaisuvaihtoehdoista löytyy G-Solv -> Y-ICEPT, joka ratkaisee y-

akselin ja käyrän leikkauspisteeksi (0, -3). Kulman likiarvoksi 56,3o saa ratkaistua esimerkiksi 

geometriasovelluksen avulla: 
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Ratkaisu: Keskimmäinen alakohdista vaatii symbolista laskentaa ja onnistuu esim. Casion 

FX2.0 Algebra tai ClassPad 330 Plus –laskimilla. Graafinen laskin ilman CAS –ominaisuutta ei 

pysty tähän laskusuoritukseen. Sen sijaan funktion nollakohdat löytyvät ratkaisimella 

 

 

 

 

 

 

Jos laskija tietää, että kolmannen asteen polynomifunktiolla on derivaattafunktiona toisen 

asteen polynomi ja derivaatan nollakohdat ilmenevät kuvaajassa minimikohtina, 

maksimikohtina tai terasspisteinä, niin likiarvot derivaatan nollakohdille voi katsoa grafiikka-

sovelluksen paikallisista ääriarvokohdista: 

ja saada                   . 
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Ratkaisu: Merkitään AC = x, jonka jälkeen  

laskimella saadaan joen leveydeksi likimäärin 

36 metriä (laskimen kulmanyksikkönä  

laskuissa on aste). 

 

 

Ratkaisu:  Päätellään jonon muodoksi 1 + 2 + 22 + 23 + ..., missä 5. jäsenen kohdalla on aikaa 

kulunut (5-2)*10 minuuttia ja n. jäsenen kohdalla (n-2)*10 minuuttia. Laskimen summan 

avulla saadaan  

Täten summassa on 15 jäsentä ja vastaukseksi kymmenen minuutin tarkkuudella saadaan 

(15-2)*10 minuuttia = 130 minuuttia = 2h 10 min. 
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Ratkaisu:  Laskimella vastaukseksi saadaan 

57,60 euroa. 

 

  

 

Lisätietoa, ohjelmistopäivityksiä ja ohjeita 

löydät Casion opetussivustolta 

http://edu.casio.com Uusi suomenkielinen 

sivusto on tekeillä ja valmistuu syksyyn 

2012 mennessä. Seuraa ilmoittelua 

Dimensiossa ja verkkosivuilla! 
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Ratkaisu:  Merkitään alimmaisen pohjaneliön sivua x ja korkeutta y. Toiseksi alimmaisen 

kerroksen pohjaneliön sivu on tällöin 0,9-kertainen ja tällöin pinta-alojen suhde on 

mittakaavan neliönä 
  

   
. 

Tilavuudet muodostavat geometrisen  jonon 

suhdelukuna 
  

   
. Tällöin geometrisen 

summan kaavaan sijoittamalla 100 särmiön 

yhteistilavuudeksi saadaan laskimella n. 

52600 m3. 
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Ratkaisu: Ratkaistaan järistyksissä vapautuneiden energioiden määrät:  

ja verrataan näitä keskenään: 

 

Vastaukset tehtävän alakohtiin ovat: 

a) 1,6*1018.  

b) N. 1500-kertainen. 
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Ratkaisu: Merkitään Ascenuksen määrää = x ja Sursumin määrää = y. Muodostetaan lepakon 

siipeä ja hämähäkin seittiä vastaavat määrät eri sekoituksissa ja piirretään ehtoja vastaavat 

suorat laskimella.  

 

Leikkauspisteet suorien kesken ja suorien ja akseleiden kesken saadaan laskimesta, esim. 

viereisessä kuvassa suorien leikkauspiste on (4, 2). 

Sijoittamalla alueen reunan leikkauspisteen koordinaatit (4, 2), (
  

 
, 0) ja (0, 10) hinnan 

lausekkeeseen 2x + 3y saadaan arvoiksi laskimella 

Edullisin hinta on siis 
  

 
 kultarahaa ja se saavutetaan hankkimalla ainoastaan 

  

 
 pikarillista 

Ascenusta eikä lainkaan Sursumia.  
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Ratkaisu: Laskimen lukujonojen avulla a-kohtaan saadaan kysytyt lukujonon jäsenet ovat 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34 ja 55. 

b-kohtaa varten sijoitetaan kultaisen leikkauksen suhdeluku muistipaikkaan A laskun 

näppäilyn helpottamiseksi ja lasketaan sillä Fibonaccin lukujonon kaksi ensimmäistä jäsentä 

kaavaan sijoittamalla. 
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C-kohdan ratkaisu laskimella 

eli yhtälön juuret ovat kysytyt luvut   ja  
 

 
. 

 

Ratkaisu: a) –kohdassa Kannattaa käyttää hankintameno-olettamaa, jolloin Simeonille jää 

34440 euroa.  

b) -kohdassa ratkaistaan yhtälö                                  

laskimella ja saadaan verotuksellisesti samaksi myyntihinnaksi 40000 euroa. 
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Ratkaisu: Nyt ylärajan 6,0 alle jää 95% lämpötiloista, joten normitetuksi ylärajaksi saadaan 

laskimella 1,64485363.  

Normituskaavasta voidaan laskimella ratkaista keskihajonnaksi n. 1,2. Käytetään 

normituskaavassa keskihajonnan kohdalla symbolia x merkitsemään tuntematonta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ratkaisu: Laskimella a-kohtaan 280 ja 580 ja 

b-kohtaan 280 + n∙1800 tai 580 + n∙1800. 

 

 


