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01 Johdanto
Tämä e-opas on suunnattu erityisesti vastavalmistuneille
matematiikan opettajille ja siitä on varmasti hyötyä myös
muille peruskoulun ja lukion opettajille. Opas on toteutettu
ryhmätyönä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen
laitoksen kurssilla “Geometria II”. Teos on tarkoitettu
opetuksen tueksi ja tuomaan uusia ideoita sekä työkaluja
opetuksen monipuolistamiseen. Aiheena ovat ympyrä sekä
siinä esiintyvät kulmat.
Oppaan alussa esittelemme geometriaa opetussuunnitelman
näkökulmasta. Sen jälkeen käymme läpi ympyrässä esiintyvät
kulmat ja lopussa on erilaisia tehtäviä ratkaisuineen. Näitä voi
käyttää suoraan esimerkiksi opetuksessa tai vaikkapa
koetehtävinä. Oppaasta löytyy myös vinkkejä ja ideoita
ilmiöiden havainnollistamiseen sekä oppilaiden
innostamiseen. Lisäksi oppaaseen on kerätty
vinkkejä geometriaan liittyvistä sovelluksista.
Antoisia lukuhetkiä ja tsemppiä opetukseen!
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02 Geometria
opetussuunnitelmassa
Lukiomatematiikassa, kuten muissakin oppiaineissa,
oppikokonaisuuden kannalta tavoitteena on herättää
kiinnostusta matematiikkaa kohtaan. Tätä voidaan toteuttaa
käytännössä esimerkiksi geometrian kautta lähestyen
matemaattisia käsitteitä arkikonteksteissa. Opiskelijalle
luodaan myös mahdollisuus vahvistaa matematiikan
osaamistaan sekä nähdä matematiikka
hyödyllisenä ja käyttökelpoisena työkaluna
luokan ulkopuolella selitettäessä
esimerkiksi luonnon tapahtumia sekä
tilanteita. Geometriassa tämä tarkoittaa
vaikkapa talon rakenteiden tai kartalla
esiintyvien kohteiden muodostamien
muotojen käsittelyä.
Opiskelijaa ohjataan erityisesti
hahmottamaan käsitteiden merkitystä
ja tunnistamaan, miten ne liittyvät
laajempiin kokonaisuuksiin.
Tarkoituksena on rohkaista käyttämään
kuvia, piirroksia ja muita välineitä ajattelun
tukena. Geometriassa piirroksilla on aivan oma
erityinen merkityksensä tehtävien asetelmien ja
koko ongelman ymmärtämisen tukena. Lähdettäessä
kuvan avulla liikkeelle ja päädyttäessä symbolisen yhtälön
kautta numeeriseen ratkaisuun, taitoa siirtyä matemaattisen
tiedon esitysmuotojen välillä tulee harjoiteltua pakostakin.
Lisäksi opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja
matemaattisiin ongelmiin.

Opetuksen kannalta tärkeässä asemassa on tietotaito ja
ulkoisten apuvälineiden käyttö. Tiedonhankintaprosessien
kehittämistä harjaannutetaan käyttämällä
tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen
sekä ongelmanratkaisun välineinä. Geometriassa erityisesti
GeoGebra ja muut piirto-ohjelmat ovat tervetullut tuki
tehtävien ratkomiseen. (Opetushallitus, 2015)

02.01 Tavoitteet
T1 Ohjata
opiskelija
muotoilemaan,
perustelemaan ja
käyttämään
geometrista tietoa
käsitteleviä
lauseita.

Ympyrän eri ominaisuudet
toistuvat harjoitustehtävissä
useasti. Tehtävissä ja
havainnollistuksissa on otettu
mukaan myös konkreettisia
kappaleita ja arkielämän
konsepteja.

Ympyrän kulmiin liittyviin lauseisiin
perehdymme luvussa 03.
Lauseiden perusteella
perustelemista voi harjoitella
esimerkiksi pyytämällä
opiskelijaa selittämään
tekemänsä ratkaisun. "Mitä
sääntöä käytit?" tai "Miksi
tämä kohta ratkaisussa
menee näin?"

T2 Totuttaa
opiskelija
ratkaisemaan eri
geometrisia ongelmia
käyttämällä hyväkseen
kappaleiden ja
kuvioiden
ominaisuuksia.

T3 Harjaannuttaa
opiskelija käyttämään
erilaisia apuvälineitä
kappaleiden ja
kuvioiden tutkimisessa
ja geometriaan
liittyvien
sovellusongelmien
ratkaisussa.

Harjoitustehtävät sisältävät sekä
helpompia, pääteltäviä tehtäviä että
haastavampia pulmia. Kutakin
tehtävää voi myös helpottaa tai
vaikeuttaa vinkkien avulla. Tehtävät
kattavat ympyrän kulmat
monipuolisesti.

T5 Tutustuttaa
opiskelija
koordinaatistoon ja
sen avulla eri
yhtälöiden
muodostamiseen.

Teknisiin apuvälineisiin saat
joitakin vinkkejä luvusta 07 ja
luvussa 06 on havainnollistuksia
konkreettisissa konteksteissa.
Harjoitustehtävien yhteydessä
on myös kuvia, joiden avulla
opiskelija voi harjaantua
geometrisessa piirtämisessä
harpin ja viivaimen avulla.

T4
Perehdyttää
opiskelija
ympyrään, sen
osiin ja siihen
liittyviin suoriin ja
ratkomaan niihin
liittyviä kulma- ja
pulmatehtäviä.

Tässä työssä ei suoraan ole
tehtäviä, joiden ratkaisemiseen
tarvittaisiin koordinaatistoa,
mutta suurin osa tehtävistä
on pienellä muokkaamisella
liitettävissä koordinaatistoon
ja ratkaistavissa sen avulla.

03 Kaavat ja lauseet
Kuvassa kaarta AB
vastaava keskuskulma
on kulma α ja samaa
kaarta vastaava
kehäkulma on δ.
Kehäkulman kylkinä on
kaksi jännettä.

03.01 Kehäkulmalause 1
LAUSE
Kehäkulma on puolet samaa kaartaa vastaavasta
keskuskulmasta eli δ = 1/2α.
(Alatupa, Hassinen, Hemmo-Ilvonen, Taskinen, Tolonen &
Ekonen, 2008)

TODISTUS
Tapaus 1 - Ympyrän keskipiste
on kehäkulman kyljellä.

Muodostuu tasakylkinen kolmio
ABD, joten myös kulman DBA
suuruus on δ.
Koska kolmion kulmien summa
on 180°, niin β = 180°-2 δ.
β ja keskuskulma α
muodostavat oikokulman, joten
180°-2 δ+α = 180° eli δ = 1/2α.
(Alatupa ym. 2008)
Tapaus 2 - Ympyrän keskipiste
on kehäkulman aukeaman
sisäpuolella.

Kehäkulma δ jakautuu osiin δ1
ja δ2. Muodostuu tasakylkiset
kolmiot CAD ja ABD, joiden
kantakulmat ovat yhtä suuret.
Kolmion CAD huippukulma
pisteessä A on 180°-2 δ1 ja
kolmion ABD vastaava
huippukulma on 180°-2 δ2.

Keskuskulmasta α saadaan siis
α = 360°-(180°-2 δ1)-(180°-2 δ2)
α = 2 δ1+2 δ2 = 2(δ1+δ2) = 2δ
eli δ = 1/2α. (Alatupa ym. 2008)
Tapaus 3 - Ympyrän keskipiste
on kehäkulman aukeaman
ulkopuolella.

Kolmio CDA on tasakylkinen,
joten kantakulmat γ ovat yhtä
suuret.
Kolmio ABD on myös
tasakylkinen, joten kantakulmat
γ+δ(pisteissä B ja D) ovat yhtä
suuret.
Kolmion CDA kulmien summa on 2γ+α+β = 180°.
Kolmion ABD kulmien summa on 2(γ+δ)+β = 180°.
Näistä yhtälöistä saadaan 2(γ+δ)+β = 2γ+α+β eli δ = 1/2α.
(Alatupa ym. 2008)

03.02 Kehäkulmalause 2 eli Thaleen lause
LAUSE
Puoliympyrän sisältämä
kehäkulma on suora.

TODISTUS
Muodostuu kaksi tasakylkistä
kolmiota, joiden kantakulmat α ja
β ovat yhtä suuret. Tällöin
γ = 180°-2α ja δ = 180°-2β
γ+δ = 180° , koska δ ja γ
muodostavat oikokulman.
Näistä yhtälöistä saadaan 180°-2α+180°-2β = 180°
2α+2β = 180° eli α+β = 90° (Alatupa ym. 2008)

03.03 Seurauslause
LAUSE
Samaa kaarta vastaavat kehäkulmat ovat yhtä suuret.

TODISTUS
δ ja δ' ovat samaa kaarta AB
vastaavat kehäkulmat.
Kehäkulmalauseen nojalla
δ = 12α ja δ' = 12α. Siis δ = δ'.
(Kangasaho, Mäkinen,
Oikkonen, Paasonen, Salmela &
Tahvanainen, 2015)

03.04 Tangenttikulmalause
TAUSTAA
Ympyrän tangetti on suora,
joka leikkaa ympyrän vain
yhdessä pistessä eli sivuaa
ympyrää.
Tangetti on kohtisuorassa
sivuamispisteeseen piirrettyä
sädettä vastaan. Ympyrän
keskipisteen kohtisuora etäisyys
tangentista on säteen suuruinen.

Pisteestä C voidaan piirtää ympyrälle kaksi tangettia.
Tangettien väliin jäävä kulma α on tangenttikulma ja sitä
vastaava keskuskulma β saadaan yhdistämällä tangenttien
sivuamispisteet ympyrän keskipisteeseen. (Alatupa ym.
2008)

LAUSE
Tangenttikulman α ja sitä
vastaavan keskuskulman β
summa on 180°.

TODISTUS
Nelikulmion BOAC kulmien
summa on 360°.
Tangentit muodostavat 90°:n kulmat säteiden kanssa.
Saadaan siis α+β+90°+90° = 360°. Eli α+β = 180°. (Alatupa
ym. 2008)

03.05 "Tangenttikulman" lause

TAUSTAA
Kulma, jonka toisena kylkenä on ympyrän tangentti ja
toisena kylkenä sivuamispisteestä lähtevä ympyrän jänne,
on ympyrän niin sanottu tangenttikulma. “Tangenttikulma”
erottaa ympyrän kehältä kaaren.

LAUSE
Tangentin ja säteen välinen kulma on puolet samaa kaarta
vastaavasta keskuskulmasta eli α = β/2. (Kangasaho ym.
2015)

TODISTUS
Tapaus 1 - "Tangenttikulma" α on
terävä.

Tangentti on kohtisuorassa
sädettä vastaan. Siis α+γ = 90°.
Tasakylkisen kolmion AOB
kantakulma γ = 90°-α.
Saadaan yhtälö 2γ+β = 180°.
Sijoittamalla tähän kulman γ arvo
saadaan 2(90°-α)+β = 180° ja edelleen 180°-2α+β = 180°.
Eli α = β2. (Kontkanen, Liira, Luosto, Nurmi, Nurmiainen,
Ronkainen & Savolainen, 2005)
Tapaus 2 - "Tangenttikulma" α on
tylppä.

Säde OA on kohtisuorassa
tangenttia vastaan. Siis
α = γ+90°.
Tasakylkisen kolmion AOB
kantakulma γ = α-90°.
Saadaan yhtälö
360°-β = 180°-2γ = 180°-2(α-90°) = 180°-2α+180°.
Eli 2α = β eli α = β2. (Kontkanen ym. 2005)
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(Gibbons, 2008)

04 Virhekäsitykset
Ennakkokäsityksellä tarkoitetaan niitä oppilaan ajattelu- ja
tietorakenteita, joiden pohjalta oppilas selittää havaitsemiaan
ilmiöitä ja oppii uutta tietoa. Virhekäsityksellä taas
tarkoitetaan virheellistä ennakkokäsitystä eli yleisesti
hyväksyttyjen tietee käsitysten, selitysten tai periaatteiden
kanssa ristiriidassa olevaa ennakkokäsitystä. (Lavonen &
Meisalo, 2006)
Ennakko- ja virhekäsityksiä syntyy monissa eri tilanteissa ja
ne juontavat juurensa esimerkiksi arkielämän kokemuksista,
kirjallisuudesta sekä mediasta. Oppilaan ja opettajan väliset
virheelliset käsitykset saattavat johtua myös esimerkiksi
oppilaan puutteellisesta käsitteistöstä tai huonosta
ilmaisutaidosta varsinaisen virhekäsityksen sijaan, joten niitä
selvittäessä ja käsitellessä tulee olla tarkka ja
ymmärtäväinen. (Lavonen & Meisalo, 2006)

Ensimmäinen
ehtoihin sopiva
selitys kelpaa

Oppikirjan
harhaanjohtavat
ilmaisut

Käsitteen
arkimerkitys

Virhekäsitys
Käsitteen
yksipuolinen
selittäminen ja
kuvaaminen

Oman käsitys ja
opittava aines
ristiriidassa
Opettajan
tietojen
rajallisuus

05 Harjoitustehtävät
MERKINTÖJÄ TEHTÄVIEN
YHTEYDESSÄ
Tehtävän
vaikeusaste
Vinkki!
Kuinka helpotan tai
vaikeutan tehtävänantoa?

Tämä osio sisältää tiedot,
kuvaukset ja vinkkejä tehtävien
käyttöön. Tehtävät
ratkaisuineen löytyvät liitteistä
erillisiltä sivuilta, joten ne on
helppo tulostaa ja monistaa
tarvittaessa.

05.01 Laskennallisia tehtäviä
Tämän osion tehtävät on numeroitu A1-A7.
A1: Tehtävä on hyvä keskus- ja kehäkulman
perusharjoitus, jolla voi testata osaamista ja
hahmottamista. Tehtävässä on myös oikokulmaa
suurempi kehäkulma, joihin törmää harvemmin
perustehtävissä.
Helpota käyttämällä

Etsi tekijä, joka
yhdistää tehtävän
kulmia.

tehtävänannossa
numeroita kirjainten
sijaan.

A2: Tehtävän avulla voi harjoitella kehä- ja
keskuskulmien hahmottamista sekä kerrata miten
verranto toimii.
Mikä kulma on annettu? Ympyrän kaaren pituuden
verrannollisuus kaarta vastaavan kulman kanssa?
Helpota piirtämällä tarvittava keskuskulma
valmiiksi näkyviin. Vaikeuta antamalla kaaren
pituus ja ympyrän säde, kun kehäkulman suuruus tulee
selvittää tai antamalla tehtävänanto vain sanallisesti,
esimerkiksi: Ympyrän muotoisen elokuvahuoneen säde
on r. Projektori on kiinni seinässä valkokankaan
vastakkaisella puolella. Projektori heijastaa elokuvan
kulmassa α. Laske kuinka pitkä valkokangas tarvitaan,
jotta se oli projektorista heijastuneen kuvan levyinen.
Valkokangas on kiinnitetty seinään eli kulkee ympyrän
kaarta pitkin.

A3: Tehtävässä ratkaistaan
tangenttikulma
keskuskulman avulla.

Kannattaa miettiä,
minkä muotoinen
kolmio piirroksessa
on ja määrittää sen
kulmat.

Vaikeuta
antamalla tehtäväksi
todistaa, että
tangenttikulma on puolet
samaa kaarta vastaavasta
keskuskulmasta ilman
annettuja arvoja.

A4: Tehtävässä pitää määrittää tuntematon kulma,
annetun kulman avulla. Hyödynnetään tietoa siitä,
että tangetti on kohtisuorassa sivuamispisteeseen
piirrettyä sädettä vastaan.

Minkä muotoinen
kolmio piirroksessa
on? Saako sen
kulmat ratkaistua?

Helpota antamalla
tehtävänannossa
enemmän
kulmia.

A5: Tehtävässä pitää ratkaista kehäkulma hyödyntäen
kaaren pituutta ja keskuskulmaa.

Piirrä kuvaan
keskipiste ja säteet
A:han ja C:hen.

Helpota lisäämällä
tehtävässä
annettuun
kuvaan keskipiste
tai keskuskulma.

A6: Tehtävässä tulee todistaa kaksi janaa yhtä pitkiksi
kehä- , keskus- ja tangenttikulmien avulla.

Etsi tasakylkisiä
kolmioita. Ja huomaa,
että ympyrälle on
piirretty kaksi sädettä
ja kolmas syntyy
janasta OE.

Tehtävänannon kanssa
voi antaa ratkaisussa
annetun kuvan tai voi
merkitä joitakin kulmia
tai janoja yhtä pitkiksi jo
annettuun kuvaan.

A7: Tehtävän ratkaisussa käytetään apuna
trigonometrisia funktioita, tasakylkisen kolmion
ominaisuuksia, kolmioiden yhtenevyyttä sekä keskus- ja
kehäkulman riippuvuutta toisistaan. Tehtävä vaatii myös
hyvää hahmotuskykyä.

Mistä osista nelikulmio muodostuu? Muodosta
nelikulmion pinta-alan lauseke käyttäen apuna
trigonometrisia funktioita. Onko kuvassa symmetriaa
tai kolmioita? Piirrä apupiirroksia.Piirrä kuvaan
keskipiste ja säteet A:han ja C:hen.
Helpota antamalla tehtävänannossa esimerkiksi
jokin kulmista tai ympyrän säde valmiiksi.

05.02 Ylioppilastehtäviä
Tämän osion tehtävät on numeroitu B1-B3. Nämä tehtävät on
poimittu vanhoista ylioppilaskirjoituksista.

B1: Tehtävässä sovelletaan ympyrän tangetin
perusominaisuuksia sekä kerrataan verrantoja.
Millainen ympyrän
tangentti on?
Kiinnitä huomiota
yksikkömuunnoksiin.

Helpota antamalla
Maapallon säde
tehtävänannossa tai pyydä
laskemaan, kuinka pitkälle
Helsingissä olevasta tornista
voi nähdä.

B2: Tehtävässä pitää hahmottaa tilanne ja
tunnistaa yhdenmuotoisuutta.
Pohdi yhdenmuotoisuutta
ja yhdenmuotoisten
kuvioiden ominaisuuksia.

Anna ratkaisussa
oleva kuva jo
tehtävänannossa.

B3: Tehtävässä sovelletaan tangenttikulmaa
sekä harjoitellaan hahmottamista.

Laske
etäisyydet
huolellisesti.

Vaikeuta lisätehtävällä: Laske sen
ympyrän kaaren pituus, jonka
Kuusta voi nähdä, kun ajatellaan
tapausta kaksiulotteisena. Helpota
antamalla kuvat tehtävänannossa tai
anna suoraan etäisyys kuun pinnalta
maan keskipisteeseen.

05.03 Aukkotehtäviä

Aukkotehtävät ovat sanallisia tehtäviä, joihin tulee
täydentää oikeat kulmat ja käsitteet kuvan avulla. Tämän
osion tehtävät löydät linkkien takaa sekä pdf-versioina
liitteistä.
C1: Tehtävän kuvassa esiintyy kehä-, keskus ja
tangenttikulmia. Tehtävä harjoittaa kuvien tulkitsemista
sekä testaa käsitteiden ja lauseiden osaamista.

Kolmion kulmien summasta ja ympyrän lauseista
löydät apua.
Linkki tehtävään C1

C2: Kuvassa on tangenttikulma ja muutama muu kulma.
Tehtävä harjoittaa hahmottamiskykyä ja kulmiin liittyvien
lauseiden soveltamista.

Millaisia kolmioita kuvassa on? Käytä hyväksi
kolmion kulmien summaa.
Linkki tehtävään C2
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06 Havainnollistukset
GEOGEBRA
Geometrian havainnollistuksessa
Geogebra on hyödyllinen työkalu
lähes joka vaiheessa. Linkkien
takaa löydät valmiit
havainnollistukset kehäkulma ja
seurauslauseesta sekä Thaleen
lauseesta (Kehäkulmalause 2).
Muista, että myös oppilaat itse
voivat luoda GeoGebralla
havainnollisia kuvia ja kokeilla
erilaisten ilmiöiden toimivuutta.

Kehäkulma

Thaleen
lause

KEHÄKULMAN SUURUUS
Pareittain tai pienryhmissä. Tarvitaan hulavanne tai muu
pyöreä rengas, lankaa ja teippiä. Oppilaat kiinnittävät kaksi
pitkää langanpätkään hulavanteeseen teipillä (teipatut
kohdat eivät saa liikkua). Sitten valitaan eri kärkipisteitä
johon kulloinlin kiristetään samaan pisteeseen kumpikin
naru (Esim. teipillä sekin) Kun kiristys on paikallaan,
piirretään paperille suunnilleen lankojen rajaama kulma.
Sama kiristys toistetaan vähintään kolmesti. Mitä todetaan?

Hulavanteeseen voidaan myös
teipata kaksi keppiä tangenteiksi,
jolloin voidaan verrata
tangenttikulmaa saatuihin muihin
kulmiin.

HIEKKAKENTTÄ

Pareittain. Tarvitaan hiekkakenttä, lankaa ja keppi.
Oppilaille annetaan kulma ja tehtävänä on saada piirrettyä
hiekkaan joko 2x kulma tai 1/2x kulma alkuperäiseen
verrattuna. Ideana on konstruoida hiekkaan joko kehäkulma
käyttäen annettua kulmaa keskuskulmana tai toisinpäin.
Toki annettu tai haluttu kulma voi olla myös tangenttikulma.
Muista mainita, että pelkkä kulman puolitus ei riitä
vastaukseksi.

ULKOILUA
Pareittain tai pienryhmässä.
Tarvitaan kännykkäkamera,
koulun alue sisällä ja ulkona ja
mielikuvitusta. Tehtävänä on
keksiä oma laskutehtävä, jossa
pitää hyödyntää ympyrän

kulmia. Tehtävään tulee liittyä valokuva, jossa tehtävän
tilanne näkyy. Haastavimman tehtävän muodostanut ryhmä
voittaa.

PALLON RATA JA THALEEN LAUSE
Pienryhmissä.
Tarvitaan kamera tai
kännykkä, jolla saa
otettua sarjassa kuvia,
tulostin, paperia ja
kynä. Sarjavalokuvien
tai opettajan antaman
materiaalin perusteella
tehtävänä on selvittää
onko pallon lentorata
heitettäessä
puoliympyrän
muotoinen. Lentorata kuvataan kaukaa ja valokuvat
asetetaan päällekkäin taustan perusteella (joko tulosteina
tai tietokoneella) piirretään kaaren päistä maan pinnan
mukainen vaakaviiva ja pisteiden läpi sopiva kaari. Miten voit
määrittää onko kuvan kaari puoliympyrä? Periaatteessa
tehtävän tekemiseen riittää 2 valokuvaa, kuva jossa pallo on
ilmassa ja heittäjä näkyy ja kuva, jossa joku/jokin merkkaa
kohdan johon pallo putosi. Geogebralla voidaan yrittää
sovittaa kuvaan suorakulmio tai puoliympyrä.

07 Sovellukset ja pelit
Pelillisyys voi auttaa muistamisessa ja hahmottamisessa
sekä motivoida opiskelijaa.Tässä osiossa nostamme esille
löytämiämme sovelluksia, sivustoja sekä pelejä, joita
geometrian tunneilla voisi käyttää hyödyksi tai antaa
lisämateriaaliksi. Sovelluksen kuvaketta klikkaamalla saat
lisätietoa.
EUCLIDEA
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Saatavissa PC:lle, Iosille ja Androidille. Sovelluksessa
ratkotaan geometrisia pulmia harppi-viivainkonstruktioina ja tehtävät vaikeutuvat
asteittain. Helppokäyttöinen sovellus koukuttaa
nopeasti, sillä ensimmäiset
tehtävät ovat helppoja.
Seuraaville tasoille pääse
kuitenkin vasta kun on kerännyt
aivan kaikki tähdet edelliseltä.
Osa pulmista on todella
haastavia eli kannattaa etsiä
netistä vinkkejä, jottei jää liiaksi
jumiin! Tehtävät liittyvät kaikkiin
geometrian eri aiheisiin. Innostaa
kokeilemaan!

GEOMETRIA PAD
Saatavilla Iosille ja Androidille. Voit piirtää geometrisia
kuvioita ja tallentaa niitä sovellukseen. Perustoiminnot
ovat helppokäyttöisiä, piste, jana, ympyrä ja
(suorakulmainen) kolmio piirtyvät ruudulle
juuri halutusti. Osia voi myös piilottaa,
liikuttaa ja mitata koordinaatistossa tai
ilman. Monet toiminnot vaatisivat kuitenkin
premium-paketin ostamisen. Tällöin
kuviota voisi myös kiertää, mitata kulmia,
ladata kuvia puhelimesta ja piirtämänsä
kuvan voisi tallentaa esimerkiksi PDFmuodossa, jolloin oppilaat voisivat käyttää
sitä itse keksimiensä tehtävien kuvien
piirtämiseen. Pääosin todella hyödyllinen
sovellus opetukseen, sillä suurennettavan
selkeän kuvan piirtäminen itse voi
helpottaa tehtävän ymmärtämistä ja .
jokainen voi tehdä kuvia omalla puhelimellaan. Sovelluksen kieli on
englanti.

GEOMETRY PRO
Saatavilla Iosille ja Androidille. Sisältää 10
geometria-aiheista kyselyä joista saa välitöntä
palautetta. Kysymykset vaikeutuvat nopeasti
yhtälönratkaisuun, jossa geometrian tiedot ovat
todella hyödyksi. Hauskaa ajanvietettä
geometrian tuntien loppukevennykseksi.
Kysymykset ovat englanniksi, joten opettajan
kannattaa suomentaa muutamia termejä
oppilaille ennen aloittamista.

GEOMETRY INTERACTIVE PROBLEMS
Saatavilla Iosille ja Androidille. Sovellus
sisältää seitsemän eri aihealuetta, joista
on koordinaatistotehtäviä. Tehtäviä on
noin 20 kappaletta joka osa-alueesta ja
ne vaikeutuvat alun helpoista lukiolaisellekin
haastaviin. Hyödyllinen sovellus geometrian
perustietojen oppimiseen ja kertaamiseen.
Sovelluksessa itsessään ei anneta vinkkejä eikä
oikeita vastauksia, mutta ratkaisunsa pystyy tarkistamaan checkpainikkeella. Sovelluksen kieli on englanti, mutta keskiverto
lukiolainen selviää kysymyksistä itsenäisesti.

QUIZLET
Saatavilla PC:lle, Iosille ja Androidille. Sovellus, josta
löytyy käyttäjien itse luomia settejä lähes joka aiheesta.
Suurin osa materiaalista on englanniksi, mutta myös
suomeksi löytyy joitakin. Aiheita voi opiskella
yhdistelytehtävillä, vastaamalla
kysymyksiin tai käymällä läpi
vastauskortteja (flashcards).
Monipuolinen sovellus, josta
löytyy paljon materiaalia. Opettaja
tai oppilaat voivat myös itse luoda
settejä oppilaille pelattaviksi ja
näin käsitellä juuri haluamaansa
aihetta.

GCSE MATHS : GEOMETRY REVISION
Saatavilla Iosille ja Androidille.
Sovellus sisältää monivalintakysymyksiä geometrian aihealueista.
Testin tehtyään opiskelija saa välittömän palautteen vastauksistaan. Palautteessa on
myös selitys oikeasta vastauksesta. Aihealueista
löytyy myös lisätietoa, muutamia todistuksia ja

esimerkkitehtäviä. Kokeiluversio on ilmainen, mutta täysiversio
maksullinen ja siihen kuuluu silloin 830 kysymystä 83 aihealueesta.

TODAYSMEET
Opiskelijoiden keskinäiseen
vuorovaikutukseen soveltuva
sivusto, jota voidaan käyttää
esimerkiksi keskustelufoorumina tai
vastausalustana joko nimillä
tai anonyymisti. Opettajan
tehtävänä on luoda
opiskelijoille tila, virtuaalinen luokkahuone, jossa viestittely tapahtuu.
Vapaamuotoisen viestinnän avulla sivusto tukee opiskelijoiden
ryhmäytymistä sekä osallistaa hiljaisempiakin opiskelijoita.

(Kilian & Stella, 2008)

Harjoitustehtävä A1

Tehtävä
Määritä kulma ↵ kulman

avulla.

1

Ratkaisu
Merkitään kulmaa ^BAC kirjaimella .

Nyt = /2, koska keskuskulmaa ja kehäkulmaa vastaa sama ympyrän
kaari. Huomataan, että kulma ^CAB = 360
ja ^CAB = 2↵, koska keskuskulman ^CAB samaa kaarta vastaava kehäkulma on kulma ↵. Nyt saadaan,
että:
360

= 2↵
360
↵=

2

↵ = 180
Tiedetään, että = /2. Tästä saadaan, että
(1). Saadaan, että:
↵ = 180
↵ = 180
Vastaus: ↵ = 180

2

2
2

2

(1)

= 2 . Sijoitetaan, tämä yhtälöön

Harjoitustehtävä A2

Tehtävä
Määritä ympyrän kaaren b pituus, kun ympyrän säde on 8 ja kuvassa näkyvä
kulma on 42 . (J.Kangasaho ja muut, 2015)

1

Ratkaisu
Piirretään kuvaan näkyviin keskuskulma .

Nyt = 2 · 42 = 84 , koska keskuskulmaa ja kehäkulmaa vastaa sama ympyrän kaari b. Ympyrän piiri on 2⇡r = 16⇡. Kaaren b pituus saadaan verrannosta:
b
84
=
16⇡
360
16⇡ · 84
b=
360
b ⇡ 11, 7286
Vastaus: b = 12

2

Harjoitustehtävä A3

Tehtävä
Laske kulma , kun keskuskulma ↵ on 52 . Suora s on ympyrän tangentti.
(S.Alatupa ja muut, 2008)

1

Ratkaisu

Tapa 1.
Kolmio OAB on tasakylkinen, koska sen kyljet muodostuvat ympyrän säteistä.
Kantakulmat ovat yhtä suuret eli
=

180

52

= 64
2
Koska tangentti on kohtisuorassa sivuamispisteeseen B piirrettyä sädettä vastaan niin,
+ = 90
= 90
Vastaus:

64 = 26

= 26

2

Tapa 2.
Tangenttikulmalauseen mukaan tangenttikulma on puolet samaa kaarta vastaavasta keskuskulmasta eli = ↵2 .
Siis

=

Vastaus:

52
= 26
2

= 26

3

Harjoitustehtävä A4

Tehtävä
Määritä kulma kulman ↵ avulla, kun P A on ympyrän O tangentti.
(P.Kontkanen ja muut, 2005)

1

Ratkaisu

Kolmio OAB on tasakylkinen, koska sen kyljet muodostuvat ympyrän säteistä.
Kantakulmat ↵ ovat yhtä suuret.
Kolmion AP B kulma ]P AB on 90
↵, koska P A on ympyrän tangentti.
Kulma ]ABP on 180
↵, koska se muodostaa oikokulman ↵:n kanssa.
Kolmion P AB kulmien summa on
90

Vastaus:

= 2↵

↵ + 180
270

↵+
2↵ +

90

2

= 180
= 180
= 2↵ 90

r

AB

1, 5r

BC

1, 6r

1, 5r
b = 2⇡r

(1, 5r + 1, 6r) = (2⇡

1, 6r
3, 1)r

↵
↵=

180 b
⇡r

↵=

180 (2⇡ 3, 1)r
⇡r

= 182, 383 .

=

↵
182, 383
=
= 91, 192 ⇡ 91 .
2
2

↵

180 · 1, 5r
⇡ 85, 944
⇡r
180 · 1, 6r
=
⇡ 91, 673
⇡r
=

↵
↵ = 360

=

= 182, 383 .

↵
182, 383
=
= 91, 192 ⇡ 91 .
2
2

Harjoitustehtävä A6
April 2017
Tehtävä Kuvassa jana AB on ympyrän O halkaisija. Suorat BM ja CF ovat
ympyrtän tangentit pisteissä B ja E. C on tangnttien leikkauskohta ja suorat AE
ja BM leikkaavat pisteessä D. Todista, että BC = CD. (Larsson, 1983)

1

Ratkaisu Lisätään kuvaan jana OA sekä merkitään tarvittavia kulmia kirjaimin a,b1 ,b2 ,c,d,e,f ,x1 ,x2 ja k.

Nyt huomataan, että janat OB ja OE muodostavat keskuskulman ja janat AB
ja AE sitä vastaavan kehäkulman. Täten a = 12 k. Lisäksi huomataan, että kulma
c on tangenttikulma, jolloin pätee c + k = 180 (1). Kolmion BEC perusteella taas
saadaan c + b1 + b2 = 180 ja kun tämä tulos sijoitetaan lausekkeeseen (1) saadaan
b1 + b2 = k.
Kolmio BOE on tasakylkinen, sillä sen kaksi sivua OB ja OE ovat ympyrän
säteitä ja siten yhtä pitkiä. Täten myös kulmat x1 ja x2 ovat yhtä suuret. Kulmat
x1 ja b1 muodostavat yhdessä tangentin ja säteen välisen kulman, voidaan todeta,
että x1 + b1 = 90 . Sama voidaan todeta kulmille x2 ja b2 . Nyt voidaan kirjoittaa
seuraava yhtälöketju:
x1 = x2 $ 90

x1 = 90

x 2 $ b1 = b2

ja täten voidaan todeta, että myös kolmio BEC on tasakylkinen eli BC = CE.
Täten saadaan b1 = b2 = 12 k = a.
Myös kolmio AOE on tasakylkinen, sillä sen kaksi sivua OA ja OE ovat ympyrän säteitä. Täten f = a = 12 k. Nyt saadaan
e = f + x 2 + b2

1
180 = k + 90
2

.
2

1
180 = k
2

90

Kolmion ABD perusteella saadaan a + x1 + b1 + d = 180 ja täten
d = a + x 1 + b1

1
180 = k + 90
2

1
180 = k
2

90

ja siis e = d.
Nyt voidaan todeta, että kolmio CED on tasakylkinen eli kyljet CD ja CE
ovat yhtä pitkät. Ja siten BC = CE = CD⇤.

3

Harjoitustehtävä A7

Tehtävä
Määritä ympyrän sisällä olevan nelikulmion kulmien suuruudet. Tiedetään, että
nelikulmion OBAC ala on 16 ympyrän alasta ja että janat BA ja CA ovat yhtä
pitkät.

1

Ratkaisu

Huomataan, että kuvassa on kaksi yhtenevää kolmiota lauseen SSS perusteella,
koska molemmissa kolmiossa kaksi sivua ovat säteen r mittaiset ja kolmannet sivut
ovat myös yhtä pitkät tehtävänannon mukaan. Nelikulmion pinta-ala on näiden
kolmioiden pinta-alojen summa. Kolmiot ovat yhtenevät, jolloin kolmioiden pintaalat ovat samat. Lasketaan kolmion ABO pinta-ala.
Pinta-ala on 12 ·2sh eli sh. Lasketaan s ja h trigonometristen funktioiden avulla.
Huomataan, että kolmiot ovat tasakylkiset ja jana OA on kulman ↵ kulmanpuolittaja. Tämä johtuu siitä, että tasakylkisessa kolmiossa kantakulmat ovat yhtä
suuret. Tällöin saadaan, että = ✓ = ↵2 .
↵
s
cos =
2
r
↵
s = r cos .
2
Kolmion korkeus saadaan seuraavasti
↵
h
sin =
2
r
↵
h = r sin .
2
Tällöin kolmion ala on
↵
↵
1
↵
↵
1
↵
1
sh = r cos r sin = r2 2 cos sin = r2 sin(2 · ) = r2 sin ↵.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tässä käytettiin kaavaa: 2 sin ↵ cos ↵ = sin 2↵. Nelikulmion ala on 2sh = 2 ·
1 2
r sin ↵ = r2 sin ↵. Ympyrän ala on ⇡r2 . Saadaan yhtälö:
2
1
r2 sin ↵ = ⇡r2
6
⇡
sin ↵ =
6
↵ ⇡ 31, 57
Nyt

= ✓ = ↵2 = 31,57
= 15, 79 . Huomataan, että kulma = 360
2↵ =
2
360
2 · 31, 57 = 296, 85 . Tässä käytettiin keskus- ja kehäkulman lausetta,
jonka mukaan kehäkulma on puolet keskuskulmasta, jos niitä vastaa sama ympyrän
kaari.
Vastaus: ↵ = 31, 57 ,

= ✓ = 15, 79 ja

3

= 296, 85

Harjoitustehtävä B1
Lyhyt matematiikka syksy 2008 tehtävä 9
Tehtävä
Helsingin Pasilassa sijaitsee linkkitorni, jonka korkeus meren pinnasta mitattuna on 146 metriä. Kuinka korkealta paikalta Tallinnasta tornin huippu on mahdollista nähdä, kun Helsingin ja Tallinnan välinen etäisyys maapallon pintaa pitkin
mitattuna on 85km? Maapallon ympärysmitta on 40000km.

1

Ratkaisu

Kuvassa Helsinkiä on merkitty pisteellä A ja Tallinnaa pisteellä B. Pisteiden
A ja B välinen ympyrän kaari on 85km. Kuvassa näkyvä x on Maan säteen r ja
Tallinnassa olevan tornin korkeuden h summa eli x = r + h. Lasketaan kulman
suuruus verrannon avulla. Tällöin saadaan:
85km
=
.
360
40000km
Tästä saadaan, että
360 · 85
=
⇡ 0, 765 .
40000
Ratkaistaan Maan säde ympyrän piirin kaavan avulla, 2⇡r = 40000km. Tästä
saadaan Maan säteeksi r = 40000km
⇡ 6366, 1977km. Suorakulmaiseta kolmiosta
2⇡
voidaan laskea kulma ↵ suuruus seuraavalla tavalla
r
6366, 1977km
cos ↵ =
=
,
r + 0, 146km
6366, 1977km + 0, 146km
jolloin ↵ ⇡ 0, 388 . Tällöin =
↵ = 0, 765
0, 388 ⇡ 0, 37697 . Nyt suorakulmaisesta komiosta saadaa, että cos = r/x. Tästä saadaa, että
x = r/ cos

= 6366, 1977km/ cos 0, 37697 ⇡ 6366, 3355km.

Siis Tallinnassa korkeuden täytyy olla vähintään
h=x

r = 6366, 3355km

6366, 1977km ⇡ 0, 13777km = 138m.

’
Vastaus: korkeudelta 138m.
2

Harjoitustehtävä B2
Lyhyt matematiikka syksy 2015 tehtävä 12
Tehtävä
Suorakulmaisen kolmion ABC kateettien pituudet ovat AB = 3 ja BC = 4.
Ympyrän keski- piste sijaitsee pidemmällä kateetilla. Lisäksi ympyrä kulkee pisteen
B kautta ja sivuaa kolmion hypotenuusaa. Määritä ympyrän säde.

1

Ratkaisu

Lasketaan kolmion ABC hypotenuusan AC pituus:
|AC|2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25.
p
Siis hypotenuusan pituudeksi saadaan, että AC = 25 = 5.
Huomataan, että kolmiot ABC ja OCD ovat yhdenmuotoiset. Tämä seuraa
siitä että niillä on kaksi samaa kulmaa, suorakulma sekä kulma ^ACB. Tämän
takia myös kolmannet kulmat ovat yhtä suuret. Siis kolmiot ovat yhdenmuotoiset
lauseen (KKK) perusteella. Yhdenmuotoisuuden nojalla saadaan verranto:
4

r
5
r)

3(4
5
12

=

r
3

=r

3r = 5r
12 = 8r
r = 12/8
r = 3/2

Vastaus: ympyrän säde on 3/2

2

6378

1738
384400

1738

R = 6378
s = 384400

r = 1738
= 382662

= 2↵

↵
r
s
↵ ⇡ 0, 955 .

sin ↵ =

= 2↵
= 2 · 0, 955
⇡ 1, 9100376 .
1, 91

Harjoitustehtävä C1
Alla on väittämiä, jotka liittyvät kuvaan. Täytä tyhjät kohdat.

Kulma _____ on kaarta ACB vastaava keskuskulma.
Kulmat _____ ja ______ ovat kyseistä keskuskulmaa vastaavia kehäkulmia.
θ2+α1=________, koska ______ on tangenttikulma.
Kulma γ2 on yhtä suuri kuin kulma ______, koska se on samaa kehäkulmaa
vastaava ns. tangenttikulma.
Kulman _____ toinen sivu on tangentti.
Kulma _____ on suuruudeltaan puolet kulmasta ______.
Kulma _____ on kaarta ADB vastaava keskuskulma.
Kulmat ______ ja ______ ovat eri kokoiset.
______ + ______ =360°
Janat AD ja BD muodostavat ______________________.

Harjoitustehtävä C2
Alla on väittämiä, jotka liittyvät kuvaan. Täytä tyhjät kohdat.

Piste O on ympyrän keskipiste.
Kulma β on suorakulma.
Janat ____ ja _____ ovat yhtä pitkät.
Kulmat ____ ja ____ ovat yhtä suuret.
Jos janat AD ja CD piirrettäisiin, niin niiden välinen kulma olisi _______________.
β1 + β2 = _____°.
α + γ = ______°.
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