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1) Digitaalisuus ja tietotekniset taidot, noin 30 min
- Keskustelua blogiteksteistä

2) Digitaaliset välineet, yhteinen osuus 1 h + erillinen osuus 1 h

Erillinen osuus lukion opettajille:

- matematiikkaohjelmat 

Geogebra, SpeedCrunch ja LibreOffice Calc

- Abittikoetehtävän laatiminen, Bertta-editori

- hyvän vastauksen piirteet (kuvakaappausvastaukset)

Geogebra, LibreOffice Calc

3) Oppijat ja laadukas etäopetus, noin 30 min
- päätössanat
- palautekysely



GeoGebra

- kaksi eri versiota (GG5 ja GG6)

- CAS, todennäköisyysjakaumat, regressio,
kuvaajat, pinta-alat, tasokuviot, avaruusgeometria

Opiskelijalle: Tutkiminen, laskeminen, analyyttinen geometria, hahmottelu
Ylivoimaisesti suosituin graafisten vastausten tuottamistyökalu yo-kokeissa.

Opettajalle: Tehtävien kuvitus, ilmiöiden simulointi, interaktiiviset appletit ja animaatiot, 
visualisointi, ym.

Abittikokeen laskinohjelmat



Geogebraesimerkkejä

Oman harjoittelun tueksi

Geogebrakirja, jossa esiteltynä/opetettuna GeoGebran 
peruskäyttöä (MAOL Pirkanmaan koulutus 8.10.2019)
https://www.geogebra.org/m/esku2kmy 

Geogebrakirja, jossa esiteltynä/opetettuna GeoGebran 
peruskäyttöä (MAOL koulutuspäivät 3.10.2020)
https://www.geogebra.org/m/x5egvrhh 

Visualisointeja

Geogebrakirja, seisova aalto, interferenssi ja diffraktio
https://www.geogebra.org/m/czmjfvj9

Kupera linssi
https://www.geogebra.org/m/sttWmAeR 

Kupera peili
https://www.geogebra.org/m/XhC8HrZ2 

Trigonometriaa
https://www.geogebra.org/m/kehypvvm 

Pyramidin tasolevitys
https://www.geogebra.org/m/mf9vkgeq 

Tehtävänanto

Nuolipulma, pakohuonetyyppinen pulma 
(vihje: vektoriyhtälö)

https://www.geogebra.org/m/ZYkrJF32

Harjoituksia/ tuntitehtäviä

Hihnan pituuden määritys, vaiheittainen ohjattu 
tuntitehtävä https://www.geogebra.org/m/Nna9NNJX
https://www.geogebra.org/material/iframe/id/2517177

Fahrenheit vs. Celsius, Geogebralla tehty muunnin
https://www.geogebra.org/m/zdqHuqpc

Pituushypyn mallintaminen geogebralla
https://www.geogebra.org/m/Xh6qGu5f

Sanaselityspeli vanhan opsin MAB4:n käsitteillä
https://www.geogebra.org/m/ju8j5t4a 

Ohjeet sanaselityspelin tekemiseen omista sanoista
https://www.geogebra.org/m/chd4qyue 
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Speedcruch

- Erittäin monipuolinen, käytössä myös kokeen A-osassa

- Luonnonvakiot ja yksiköt

- Kaavakirja (mm. puoliautomaattinen 2. asteen yhtälön ratkaiseminen)

- Käyttäjän määrittelemät muuttujat ja funktiot

- (Kompleksilukulaskenta)

- Puuttuu n. juuri (tarjolla vain sqrt, cbrt), mutta murtopotenssilla hoituu

- Opiskelijoiden keskuudessa melko suosittu

Abittikokeen laskinohjelmat



LibreOffice Calc

- Taulukkolaskentaohjelma (vrt. MS Excel)

- Jonot, taulukot, luettelointi, graafit ja diagrammit, regressio

- Melko suosittu opiskelijoiden keskuudessa taulukko/luettelo -tyyppisissä 
vastauksissa (korkolaskut, lukujonot, iteraatio, rekursiot)

- Taulukko-ohjelman käyttötaito tarpeellinen jatko-opinnoissa ja työelämässä

Abittikokeen laskinohjelmat



Abittikokeen laatiminen (Bertta –editori)
Kokeen osat 
Esimerkkinä matematiikan ylioppilaskokeen A-osa ja B-osat

• Mahdollisuus sallia matematiikkaohjelmistot vasta A-osan palautuksen jälkeen

• Rajataan valinnaisuutta B-osissa (esim. vastaa näistä kolmeen ja näistä neljään)

Vinkki: Lisää kokeen loppuun itsearviointiosa



Abittikokeen laatiminen (Bertta –editori)
Vastaustyypit 

• monivalinta, pudotusvalikko (Automaattisesti tarkistuvia)

• tekstivastaus (kuvakaappausten salliminen osaksi vastausta)

• lyhyt vastaus (mahdollisuus rajoittaa merkkimäärää)

Tehtävien järjestystä voi muuttaa ja tehtäviä tuoda aiemmista kokeista



Abittikokeen laatiminen (Bertta –editori)
Eri vastaustyyppejä samaan tehtävään ja alitehtäviä

Voit yhdistellä samaan tehtävään eri vastaustyyppejä. Alitehtävät helpottavat pisteytysvaihetta.



Abittikokeen laatiminen (Bertta –editori)
Liitetiedostot ja tehtäväkohtaiset aineistot

Tehtävän yhteyteen liitettävä kuva, 
äänitiedosto tai video raahataan 
”Liitetiedostoihin”, minkä jälkeen niitä voi 
liittää tehtäviin klemmaripainikkeen avulla. 
Liitetiedostot eivät näy kokeessa aineisto 
-välilehdellä.

Liitetiedoston voi lisätä tehtävään kuuluvaksi 
aineistoksi, jolloin se näkyy kokeessa Aineistosivulla. 
Aineistoihin kannattaa laittaa tiedostot, jotka eivät 
sovellu näytettäväksi kokeessa tehtävään upotettuna. 
(esim. taulukkotiedostot, pdf-dokumentit, tai 
sovelluskohtaiset tiedostomuodot.)



Hyvän vastauksen piirteet, (kuvakaappausvastaukset)
Geogebra ja LibreOffice Calc
Keskustelua ylioppilaskokeen kuvavastauksista ja niiden arvostelun kriteereistä

Komennot näkyviin tai sanallinen selitys siitä, kuinka kuva on tuotettu.
• Säännöllisen monikulmion pelkästä kuvasta ei näe, että kyseessä on säännöllinen monikulmio.
• Taulukkolaskennan soluista ei näe, miten solun luku on laskettu.
• Pituus, pinta-ala ja tilavuus on mahdollista laskea Geogebrassa työkalulla.

Suoran ympyräkartion tilavuus, 
kun pohjaympyrän säde on 1 ja korkeus on 5.

Säännöllinen viisikulmio

Kaava näkyy


