
MAB4: Matemaattisia malleja 
Paritehtävä 2 

Auringonkukan kasvu 
Auringonkukka on 50 cm pitkä, kun se mitataan ensimmäisen kerran (1. kesäkuuta). Tämän 
jälkeen auringonkukan pituus kasvaa 30 % viikossa. 
 
Tehtävä 1 

a) Laskekaa auringonkukan pituus viikon kuluttua ensimmäisestä mittauksesta. 
Kirjoittakaa lasku näkyviin alla olevaan ruutuun. 

 
 
Auringonkukan pituus riippuu ajasta. Jos esimerkiksi merkitään muuttujalla   ensimmäisestäx  
mittauskerrasta kuluneiden viikkojen lukumäärää ja muuttujalla   auringonkukan pituuttay  
senttimetreissä, voidaan auringonkukan kasvua kuvata graafisesti. 
 
Kun ensimmäinen mittaus tehtiin,  (koska on kulunut 0 viikkoa ensimmäisestäx = 0  
mittauksesta) ja  . Näin saadaan piste (0,50), joka voidaan sijoittaa koordinaatistoon.0y = 5  

b) Pisteelle, joka kuvaa auringonkukan pituutta viikon kuluttua,   ja   _______.x = 1 y =  
c) Tätä vastaava piste on______. 

 
Käytetään nyt Geogebraa saman asian toteuttamiseen. 
 

 

Valitkaa Asetukset → Nimeä objekti → Nimeäminen pois. 

 

Klikatkaa hiiren oikealla näppäimellä ja laittakaa Koordinaattiruudukko näkyviin. 

 

Muuttakaa koordinaatistoa niin, että origo sijaitsee lähellä vasenta alakulmaa. 
Saatte sen tehtyä klikkaamalla jostakin päin ruudukkoa ja raahaamalla 
koordinaatiston oikeaan paikkaan. 

 

Piirtäkää mittauksen aloituspistettä vastaava piste koordinaatistoon kirjoittamalla 
Syöttökenttään (0,50). 
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HUOM! Jotta näkisitte pisteen, pitää y-akselin asteikkoa säätää. Säätäminen onnistuu 

valitsemalla työkalurivistä   ja “raahaamalla” y-akselia. 
 

 
Lisätkää myös piste, joka kuvaa laskelmienne mukaan auringonkukan 
pituutta viikon kuluttua mittauksen aloittamisesta, kirjoittamalla koordinaatit 
syöttökenttään. 

 
Muuttakaa myös x-akselin asteikko sopivaksi! 
 
Tehtävä 2 
Arvatkaa (laskematta), missä sijaitsee piste, joka kuvaa auringonkukan pituutta 2 viikon 
kuluttua mittauksesta.  
 

 Sijoittakaa piste koordinaatistoon pistetyökalun  avulla.  
Vaihtakaa pisteelle mieleisenne väri. (Klikatkaa hiiren oikealla näppäimellä pistettä 
ja valitkaa Ominaisuudet → Väri.) 

 
a) Selittäkää, miksi piste sijaitsee mielestäsi juuri siellä. 

 
b) Lukekaa pisteen koordinaatit algebraikkunasta:________ 
c) Laskekaa auringonkukan pituus kahden viikon kuluttua ja pyöristäkää vastauksenne 

kokonaisiin senttimetreihin. 

 
 

 
Lisätkää piste koordinaatistoon kirjoittamalla pisteen koordinaatit 
syöttökenttään. 
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d) Verratkaa arvaamanne ja laskemanne pisteen koordinaatteja. Jos pisteet eivät 
päätyneet samaan paikkaan, yrittäkää selittää miksi näin kävi. 

 
Tehtävä 3 
Kuinka pitkä auringonkukka on kolmen viikon kuluttua? Entä neljän viikon kuluttua? Viiden 
viikon kuluttua? Täyttäkää alla oleva taulukko. (Pyöristäkää pituudet kokonaisiin 
senttimetreihin.) 
 

Viikkojen lukumäärä Auringonkukan pituus (cm) Piste 

0 50 (0,50) 

1 0 , 55 · 1 3 = 6  (0,65) 

2 0 4, 55 · 1, 32 = 8 5 ≈ 8  (0,85) 

3   

4   

5   

 

 
Lisätkää laskemanne pisteet koordinaatistoon kirjoittamalla pisteiden 
koordinaatit syöttökenttään. 

 
Tehtävä 4 

a) Arvatkaa (laskematta) auringonkukan pituus kuuden viikon kuluttua:________ 
b) Laskekaa auringonkukan pituus 6 viikon kuluttua:____________________________ 
c) Verratkaa arvattua ja laskettua pituutta. Kommentteja? 
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Tehtävä 5 
Auringonkukan pituutta   senttimetreinä   viikon kuluttua voidaan kuvata kaavalla. Tutkikaay x  
tehtävässä 3 tekemiänne laskelmia ja miettikää, miten voitte päätellä kaavan. 
 

 
Kun uskotte keksineenne auringonkukan pituutta kuvaavan kaavan, 
testatkaa päätelmäänne syöttämällä kaava syöttökenttään. 

 
a) Auringonkukan pituutta kuvaava kaava:____________________ 
b) Selittäkää, miten päättelitte auringonkukan pituutta kuvaavan kaavan. 

 
 

 
Piirtäkää kuvaajalle uusi piste pistetyökalulla. (Tarkistakaa, että piste on 
varmasti kuvaajalla, eikä muualla koordinaatistossa.) 

 
Siirrelkää pistettä pitkin kuvaajaa ja katsokaa, miten pisteen koordinaatit 
muuttuvat Algebraikkunassa. 

 
Tehtävä 6 
Määrittäkää pistettä siirtämällä 

a) kuinka pitkä auringonkukka on 3,5 viikon kuluttua:______________________ 
b) milloin auringonkukka on 160 cm pitkä:______________________________ 

 
Tehtävä 7 
Kuinka pitkään auringonkukka voi kasvattaa pituuttaan 30 % viikossa? Perustelkaa! 
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Tehtävä 8 
Toinen auringonkukka on kesäkuun 1. päivänä 70 cm pitkä ja se kasvaa 20 % joka viikko. 

a) Millä kaavalla tämän auringonkukan kasvua voidaan kuvata?___________________ 
 

 
Piirtäkää kuvaaja samaan koordinaatistoon kuin ensimmäinenkin kuvaaja. 
(Kirjoittakaa kasvua kuvaava kaava saman Geogebra-ikkunan 
syöttökenttään.) Vaihtakaa kuvaajalle mieleinen väri, jotta se erottuu 
ensimmäisestä kuvaajasta. 

 
b) Kuvaajat leikkaavat yhdessä pisteessä. Selittäkää omin sanoin, mitä tämä 

leikkauspiste kuvaa. 

 
 
Tehtävä 9 
Vieressä näette kuvaajan eräälle auringonkukalle, jota alettiin myös mitata kesäkuun 1. 
päivänä. 

a) Mitä kuvaaja kertoo auringonkukan pituudesta? Kirjoittakaa alle omin sanoin. 
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b) Millainen kaava tämän auringonkukan pituudelle voidaan muodostaa? (Käyttäkää 
Geogebraa apuna etsiessänne vastausta.)_________________________________ 

c) Selittäkää, miten päädyitte kaavaan. 

 


