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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 alakohtiin ovat 

a)              

b)   
  

 
 

c)              
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Ratkaisu: Laskimesta saadaan vastaukset kohtiin a), b), e) ja f). Sen sijaan c) – ja d) –kohdat 

ovat symbolista laskentaa ja niiden ratkaisu edellyttäisi laskimelta CAS-toimintoa. 

 

 

Vastaukset ovat   

a)  
 

 
 

b) 0 

e) 
 

 
 

f) 8 
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Ratkaisu: Käytetään Geometry –sovellusta kolmion tarkkaan piirtämiseen. Piirroksen jälkeen 

voi tutkia, että kulma A on suora. Laskimesta voi katsoa sivujen pituudet ja osoittaa esim. 

Pythagoraan lauseella, että kolmio on suorakulmainen. Tässä mallissa sivujen pituudet on 

sijoitettu muistipaikkoihin A, B ja C. 
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Ratkaisu: Funktio on jatkuva ja derivoituva kun x > 0. Laskimesta saadaan 

grafiikkasovelluksen avulla funktiolle yksi maksimiarvo suoraan painikkeesta F5 (G-Solv) ja F2 

(Max) . Tästä voi tehdä johtopäätöksen funktion maksimiarvosta ja laskea sille likiarvon 

0,36788 myös laskentasovelluksessa. 
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Ratkaisu: Sjoitetaan laskujen 

yksinkertaistamiseksi annetut 

todennäköisyydet muuttujiin P, Q ja R. 

Komplementin kautta kysytty 

todennäköisyys on 1 – P(”Kukaan 

hyökkääjistä ei tee maalia”).  

Tämä arvo laskimesta on n. 0,960. 

Satunnaismuuttujan X = ”maalien lukumäärä” 

arvojoukko on {0, 1, 2, 3}. Vastaavat pistetodennäköisyydet ovat laskimesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täten, odotusarvo on laskimen mukaan 

n. 1.94 maalia. 
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Ratkaisu: Funktio f on jatkuva ja derivoituva. Laskimesta saadaan ratkaisuksi a) –kohtaan 11 

vuorokauden kuluttua. Laskin ei löydä grafiikkasovelluksessa funktiolle minimi- eikä 

maksimikohtia, mikä ei todista funktion monotonisuutta, mutta antaa asiasta hyvän kuvan.: 

Raja-arvoa voi tutkia antamalla x:lle isoja arvoja tai seuraamalla kuvaajan pisteitä Trace –

toiminnolla. Raja-arvo näyttää asettuvan 500:een. 
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Ratkaisu:  Yhdenmuotoisista kolmioista saadaan suhdeluvuksi 2,5. Nyt pyörähtäneen 

kappaleen pohjaympyröiden säteet ovat Pythagoraan lausetta soveltaen laskimella     ja 

   

 
 ja kysytty pinta-ala laskimella on 

  

 
  cm2 eli pyöristettynä 68,3 cm2. 
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Ratkaisu: Koska kyseessä ei ole symbolinen laskin, jaksollinen vastaus jää saamatta. FX-CG20 

ilmoittaa tosin laskijalle, että useampia vastauksia löytyy ja antaa niistä origon ympärille 10 

ratkaisun joukon malliksi. Ratkaisut näyttävät menevän    -jaksoissa, joten vastaus a) –

kohtaan on 
 

 
         . 

b) –kohdassa käytetään myös SolveN –komentoa, joka ratkaisee kaikki juuret tai jaksollisissa 

tapauksissa 10 juuren malliratkaisujoukon. Jälleen laskin huomauttaa, että enemmänkin 

ratkaisuita voi löytyä. 

Ratkaisujoukko on laskimesta päättelemällä  

             
 

 
           

  

 
        . 
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Ratkaisu: Laskimella voidaan ratkaista b-kohta,  josta päätelmä kymmenellä jaottomuudesta. 
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Ratkaisu: Muodostetaan annettujen funktioiden erotusfunktio ja lasketaan sille nollakohdat 

laskimella käyttämällä Newtonin menetelmää. Ensin voidaan kuitenkin piirtää annetut 

funktiot ja tutkia ratkaisujen likiarvot kuvaajasta: 

 

 

 

 

 

Newtonin kaavaa varten pitää derivaatta osata laskea erotusfunktiolle käsin. Lähdetään 

alkuarvauksesta       Iterointi suppenee nopeasti ja kolmannen askeleen jälkeen ei 

desimaalit enää muutu. 

 

Laskimesta pitää vain painaa EXE –nappulaa toistuvasti iteroinnin tarkentamiseksi. Muut 

leikkauspisteet saadaan käyttämällä laskimen laskumuistia hyväksi. Selataan ensimmäinen 

alkuarvaus esille ja vaihdetaan se ensin arvoon 2 ja sitten arvoon 4: 
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Koska y-koordinaatti lasketaan funktion          mukaan vähentämällä saadut likiarvot 

ykkösestä, niin koordinaateiksi ja tehtävän ratkaisuiksi saadaankahden desimaalin 

tarkkuudella (-0,89; 1,89), (1,86; -0,86) ja (3,64; -2,64). 


