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Esimerkkejä TI-Nspire™ käytöstä ylioppilaskirjoituksissa keväällä 2019 
 
Kokeessa oli käytettävissä TI-Nspire CX CAS -ohjelmisto ja -kämmenlaite. Kämmenlaite on sallittu vielä 
viimeisen kerran syksyn 2020 kokeessa. Koekohtaiset määräykset:  
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet  
 
Vastausten kirjoittaminen on tehty TI-Nspire Muistiinpanot -sovelluksessa. Muistiinpanot -sovelluksessa saa 
lisättyä tekstin sekaan matikkaruudun painamalla CTRL M. Alla esimerkki tyypillisestä tilanteesta, jossa 
vastaukseen kirjoitetaan tekstiä, kaavoja ja lasketaan lasku. 

 
 
Työskentelyä aloittaessa kannattaa tarkistaa ainakin kulmayksikkö. Asetuksia voi säätää myös yksittäisen 
matikkaruudun määrityksistä, mikäli yksittäisessä kohdassa halutaan poiketa muista asetuksista.  

  
 
 
 
Näissä ratkaisuissa käytetyt toiminnot eivät varmuudella vastaa täysin tulevia päivityksiä. Nämä ratkaisut eivät 
myöskään sisällä kaikkia tarvittavia perusteluja. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota mahdollisiin teknisiin 
haasteisiin erityyppisissä tehtävissä. Tarkista vaadittavat perustelut esimerkiksi sivulta: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/hyvan-vastauksen-piirteet   
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Lyhyt matematiikka 
 
Tehtävä 5. 
Mikäli automaattisten mittayksiköiden käyttäminen laskuissa on tuttua fysiikasta tai kemiasta, niistä voi olla 
apua myös matematiikan tehtävissä. Automaattisten yksiköiden avulla voi välttää huolimattomuusvirheitä. 

 
(Kuva oli annettu valmiina) 
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Tehtävä 6 
Funktiot, lausekkeet, vakiot ja vektorit voi tallentaa muistiin samalla tavalla, 
käyttäen := merkintää.  Tallennetut tiedot eivät seuraa seuraavaan tehtävään. 
Uuden tehtävän saa lisättyä kohdasta Lisää -> Tehtävä. Lausekkeessa saa 
pysymään tarkat arvot myös desimaalilukujen yhteydessä vaihtamalla 
asetuksista laskentatilan kohtaan Tarkka tai exact komentoa käyttämällä 
yksittäisessä tilanteessa. Myös tässä tehtävässä automaattisten 
mittayksiköiden käyttämisestä voi olla hyötyä. 
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Tehtävä 7 
 

 
 
Tehtävä 8 
Funktion lausekkeen tallentaminen nopeuttaa laskemista, mikäli funktiota tarvitaan useassa kohdassa. 
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Tehtävä 9 
Toistokokeen todennäköisyyden laskemiseen 
löytyy toiminto Binominen Cdf. 
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Tehtävä 10  
Mikäli tehtävän funktio tallennetaan muistiin, saa kysytyt arvot laskettua nopeasti. Kuvaajalle saa merkittyä 
pisteet Geometria-valikon työkaluilla. Versiosta 5.0 alkaen pisteen lisäämiseen on olemassa myös pikanäppäin 
(p). 
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Tehtävä 12 
Tehtävässä oli annettu tiedot liitteenä. Tiedot oli monen 
yllätykseksi fysiikassa ja kemiassa käytetyssä DataQuest -
sovelluksessa. Tätä käytetään mittausdatan analysointiin. 
Koska dataa oli vähän, onnistuu datan kirjoittaminen 
myös uudelleen, mutta vaihtoehtoisesti voi käyttää 
toimintoa ”Lähetä kohteeseen”.  
 
Vähemmällä työllä pääsee, mikäli laskee ainoastaan 
vuodet, jolloin korkokatto vaikuttaa. 
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Tehtävä 13.  
Sopivaa funktiota voi etsiä esimerkiksi tarttumalla paraabeleihin.  
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Pitkä matematiikka 
 
 
Tehtävä 5. 
Paraabelin lausekkeen määrittäminen onnistuu tässä tapauksessa helpoiten päättelemällä nollakohtien ja 
huipun avulla. Alla kolme vaihtoehtoista tapaa, joita voisi käyttää myös yleisemmin. 
 
Tapa 1. Kirjoitetaan yhtälöryhmä, josta ratkaistaan kertoimet a, b ja c. 

 
Tapa 2. Listataan koordinaatit taulukkoon. Tapa eroaa edellisestä vain siten, ettei yhtälöitä tarvitse kirjoittaa 
erikseen näkyviiin. Koordinaatit voisi sijoittaa myös listana |x={0, 5, 10} and y={0, 2, 0} taulukon sijaan. 

 
 
Tapa 3. Lisätään Data&Tilastot sovellus, jossa yhtälöt määritetään PNS-sovituksen avulla. Näin saadaan 
ainoastaan likarvot. Tämä ei luultavasti ole kyseisessä tehtävässä ongelma, sillä koordinaatit eivät ole 
myöskään tarkkoja arvoja. 
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Kysytty pinta-ala saadaan suoraan integraalina. Kuvaajat kannattaa piirtää tarkistukseksi määritettyjen 
lausekkeiden mukaisesti. Pinta-alan saa tarkistettua myös graafisesti kuvaajista toiminnolla Rajattu-alue. 
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Tehtävä 6. 

 
 
Toistokokeen todennäköisyyden laskeminen onnistuu ohjatulla toiminnolla BinominenCdf 
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Tehtävä 7. 
Tilannetta voi tutkia aluksi kuvaajan avulla. Nspire tarjoaa vakioille a b, c automaattisesti liukusäätimiä kuvaajan 
piirtämisen yhteydessä.   

 
 
Kokeilut eri vakioiden arvoilla on syytä suorittaa eri asiakirjassa tai eri tehtävässä, jottei vakioille liukusäätimillä 
annetut arvot sekoita varsinaisia laskuja. Asiakirjoja voi olla avoinna useita samanaikaisesti, joten yhtä asiakirjaa 
voi pitää kokeiluja varten. 
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Tehtävä 8. 
Tehtävään on valittu niin suuri luku, ettei sen käsitteleminen suoraan ole mahdollista. Myöskään tavallisesta 
mod-komennosta ei ole hyötyä. Numtheory-kirjaston pwrmod(kantaluku, eksponentti, jakaja) -komennosta 
voi olla sen sijaan hyötyä. Vastaavasta kirjastosta löytyy myös muita lukuteoriassa hyödynnettäviä toimintoja. 
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Tehtävä 9. 
Tehtävän liitteessä oli nopeuden arvot yksikössä km/h. Mittaustulokset olivat fysiikalle ja kemialle ominaiseen 
tapaan Vernier DataQuest-sovelluksessa. Tämä mahdollistaa tehtävän ensimmäisessä kohdassa kysytyn 
puolisuunnikasmenetelmän laskemisen helposti. Integraali tarkoittaa kyseisessä sovelluksessa juuri 
puolisuunnikasmenetelmään mittauspisteistä laskettuna. 
 

  
 

 
 
Siirretään aineisto Simpsonin säännön laskemista varten Listat&Taulukot -sovellukseen, jossa onnistuu 
tavalliset taulukkolaskentatoiminnot 
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Viittaus laskussa v[3] tarkoittaa otsikolla v olevan sarakkeen kolmatta lukua. Vaihtoehtoisesti Simpsonin 
säännön laskeminen onnistuu helposti myös taulukossa:  
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Tehtävä 10. 
Likiarvon laskeminen kysyttyyn yhtälöön onnistuu suoraan solve-komennolla. Varoituskolmiota klikkaamalla 
selvitää, että viesti kertoo likiarvomenetelmien käytöstä. Ilmoituksen voi halutessaan piilottaa.  

 
 
Tehtävät 11-13 
Todistustehtävien luonteen mukaisesti kyseisten tehtävien ratkaisu vaatii perusteluja CAS-komentojen sijaan. 
Nspireä voi kuitenkin käyttää väitteiden hahmottamiseen, derivaattojen laskemiseen ja kuvaajien tutkimiseen. 
Esimerkiksi kolmion piirin saa kiinnitettyä Lukitse-toiminnolla 
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Fysiikka 
 
3. Tehtävä  
Tehtävän mittausdata oli annettu valmiiksi DataQuest-sovelluksessa, jossa analysointi onnistuu. Tiedoston 
tyyppi on mahdollista muuntaa myös jälkikäteen kuvan mukaisesti. 

  
 

 
 
Tehdään toinen kuvaaja kapasitanssin määritystä varten 
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4. Tehtävä 
Tehtävän mittausdata oli annettu valmiiksi oikeassa muodossa. Kuvaaja oli näkyvissä siirtymällä 
taulukkonäkymästä kuvaajaan. Toisen kuvaajan saa samaan kuvaan klikkaamalla pystyakselia ja valitsemalla 
kohdan Lisää. 

 
Nopeuden sijoittamisen voi tehdä kopioimmalla tiedot lausekkeisin (CTRL C/V) tai käyttäen | merkintää 
lausekkeen jälkeen. Esimerkissä käytetty tapa on hyödyllinen, mikäli sijoitettava luku sijoitaan lausekkeessa 
useaan kohtaan. 
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6. Tehtävä 
Tehtävässä pyydetyn kuvan ja monia muita vastaavia kuvia voi piirtää Fysiikan piirto Widgetillä 
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7. Tehtävä 
Hyödynnetään tehtävän ratkaisussa Nspiren automaattisia yksiköitä ja vakioita. Esimerkiksi merkintä _u 
tarkoittaa atomimassayksikköä.  

 
 
Nspire antaa vastaukset aina perusyksiköissä. Halutessaan yksikön voi muuntaa haluttuun muotoon 
muunnosavustimella. Vaihtoehtoisesti merkinnän voi kirjoittaa näppäimistöltä muodossa 200_m@>_cm, 
jossa merkintä @> vastaa kuvassa näkyvää kolmiota.
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8. Tehtävä 
Tehtävässä pyydettiin täydentämään kuvaan valon kulku pyramidin huipusta. Tällaiseen kuvan 
täydentämiseen sopii Geometria -sovellus. Kuvan voi liittää tiedostosta (Lisää -valikko) tai leikepöydältä CTRL V 
(Abitti ja Windows).   

 
Viivan tyyliä voi muokata hiiren oikean kohdasta määritykset.  
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Kemia 
 
2. Tehtävä 
Kyseinen tehtävä edustaa tyypillistä laskutehtävää. Kun tehtävän aluksi kirjoittaa reaktioyhtälön kemiaruutuun 
(CTRL E), saa aineiden molekyylikaavat poimittua sieltä nopeasti laskuissa lausekkeissa ja laskuissa käytettyihin 
matikkaruutuihin (CTRL M).  
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3. Tehtävä 
Kyseisessä tehtävässä pyydettiin piirtämään tuotteet transflutriinin hajotessa hydrolyysireaktiolla. Kuvien 
piirtämien onnistuu Kemian piirto Widgetillä. Kuvassa näkyvissä käytössä ollutta versiota uudempi versio. 

 
 
5. Tehtävä 
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8. Tehtävä 
Tasapainotehtävissä yksi mahdollisuus tyypillisen taulukon luomiseen on matriisi. Matriisin saa lisäämällä 
matikkaruutuun [ merkillä. Lisää rivejä saa painamalla ALT Enter ja sarakkeita SHIFT Enter. Vaihtoehtoisesti 
matriisin saa matikkamalleista suoraan halutussa koossa. Toinen nopea tapa olisi kirjata konsentraatiot 
taulukon sijasta riveittäin välilyönnillä erottaen.  
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Automaattisten yksiköiden käyttäminen ei ole tässä tehtävässä välttämättä tarpeellista, sillä kaikki yksiköt ovat 
mol/l. 

  
 

 
 
 
 
 


