
Matematiikka T9 2014

Työalue 4 Funktiot

Oppimistavoitteet

• Osaa funktioihin ja niiden kuvaajiin liittyvät käsitteet
• Osaa valita ja käyttää oikeita menetelmiä funktioiden laskutoimituksissa ja 

rutiinitehtävissä.
• Osaa jäsentää ja ratkaista funktioiden ongelmatehtäviä.
• Osaa tehtävänratkaisuissaan esittää ratkaisun eri vaiheet
• Osaa tehdä laskelmiensa perusteella johtopäätöksiä ja perustella ne.

Opetuksen keskeiset sisällöt

• Funktiokäsite.
• Muuttujan, sitä vastaavan funktion arvon ja nollakohdan lukeminen funktion kuvaajalta.
• Lineaarisen funktion kuvaaja.
• Suoran yhtälön muodostaminen.
• Muutoksen ja muutoksen nopeuden tutkiminen funktion avulla.
• Annetun ongelmatehtävän kuvaaminen matemaattisesti.
• Ongelmanratkaisumenetelmät, niiden vertailu ja sopivan menetelmän valinta.
• Taulukot, kaaviot ja kuvaajat sekä niiden tulkitseminen ja käyttö omien ja muiden 

tutkimusten esittämiseen, esim digitaalisten apuvälineiden avulla.
• Yksinkertaisia matemaattisia malleja ja kuinka niitä voidaan käyttää eri tilanteissa.

Tuntisuunnitelma

Viikko Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

2
8. - 10.1.

Joululomaa 29 Funktio
Filmi, nettiharjoitteita

30 Funktion arvo
Matemaattiset 
merkinnät

31 Funktion kuvaajat ja 
nollakohdat
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13. - 17.1

32 Lineaarinen 
funktio ja suora 

33 Lineaarisia funktioita
Ovatko pisteet suoralla?

34 Lineaarisen 
funktion nollakohta
Graafinen ja 
algebrallinen 
ratkaisu

35 Suoran kulmakerroin
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20. - 24.1.

Jaana koulutus 
Tutkimustehtävä

Jaana koulutus 
Harjoituksia

36 Suoran yhtälö 36 Suoran yhtlö
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27. - 31.1.

37 Suoran yhtälön 
muodostaminen

38 Yhdensuuntaiset suorat Kertaustehtäviä Kertaustehtäviä

12
3. - 7.2.
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Arviointi

Koe:Sekä pisteytetään että arvioidaan laadullisesti alla olevan matriisin mukaisesti.

Tavoite E C A

Matemaattisten käsitteiden 
hallinta

Omaa perustiedot 
alueeseen kuuluvista 
käsitteistä ja osaa käyttää 
niitä pääosin toimivalla 
tavalla tilanteissa, jotka 
ovat oppilaalle erittäin 
tuttuja.

Omaa hyvät tiedot 
alueeseen kuuluvista 
käsitteistä ja osaa käyttää 
niitä suhteellisen hyvin 
toimivalla tavalla 
tilanteissa, jotka ovat 
oppilaalle tuttuja.

Omaa erittäin hyvät 
tiedot alueeseen 
kuuluvista käsitteistä ja 
osaa käyttää niitä hyvin 
toimivalla tavalla uusissa 
tilanteissa. 

Matemaattisten 
menetelmien hallinta

Tehdessään laskelmia ja 
ratkaisessaan 
rutiinitehtäviä osaa valita ja 
käyttää pääosiltaan 
toimivia menetelmiä 
osittain tilanteeseen 
soveltaen, ja ratkaisut ovat 
tyydyttäviä.

Tehdessään laskelmia ja 
ratkaisessaan 
rutiinitehtäviä osaa valita ja 
käyttää 
tarkoituksenmukaisia 
menetelmiä suhteellisen 
hyvin tilanteeseen 
soveltaen, ja ratkaisut ovat 
hyviä.

Tehdessään laskelmia ja 
ratkaisessaan 
rutiinitehtäviä osaa valita ja 
käyttää 
tarkoituksenmukaisia ja 
tehokkaita menetelmiä 
hyvin tilanteeseen 
soveltaen, ja ratkaisut ovat 
erittäin hyviä.

Matemaattiset
ongelmanratkaisu-taidot

Osaa ratkaista sanallisia 
tehtäviä tutuissa tilanteissa 
ja pääosin toimivalla 
tavalla valiten menetelmiä 
ja metodeja, jotka ovat 
jonkin verran soveltuvia 
tehtävän luonteeseen.

Osaa ratkaista sanallisia 
tehtäviä tutuissa tilanteissa 
ja suhteellisen hyvin 
toimivalla tavalla valiten 
menetelmiä ja metodeja, 
jotka ovat suhteellisen 
hyvin soveltuvia tehtävän 
luonteeseen.

Osaa ratkaista sanallisia 
tehtäviä tutuissa tilanteissa 
ja hyvin toimivalla tavalla 
valiten menetelmiä ja 
metodeja, jotka ovat hyvin 
soveltuvia tehtävän 
luonteeseen.

Ratkaisuvaiheiden 
esittäminen

Osaa esittää ratkaisunsa 
vaiheet pääsosin 
toimivalla tavalla ja 
käyttää matemaattisia 
esitystapoja (symbolit, 
lausekkeet, kaavat, 
kaaviot) jonkin verran 
tarkoitukseen ja 
tilanteeseen soveltaen.

Osaa esittää ratkaisunsa 
vaiheet 
tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja käyttää 
matemaattisia esitystapoja 
(symbolit, lausekkeet, 
kaavat, kaaviot) 
suhteellisen hyvin 
tarkoitukseen ja 
tilanteeseen soveltaen.

Osaa esittää ratkaisunsa 
vaiheet toimivalla ja 
tehokkaalla tavalla ja 
käyttää matemaattisia 
esitystapoja (symbolit, 
lausekkeet, kaavat, 
kaaviot) hyvin 
tarkoitukseen ja 
tilanteeseen soveltaen.

Johtopäätösten 
esittäminen ja perustelu

Ratkaisujensa esityksissä 
käyttää matemaattisia 
perusteluja niin, että 
matemaattiset 
johtopäätökset jonkin 
verran etenevät.

Ratkaisujensa esityksissä 
käyttää matemaattisia 
perusteluja niin, että 
matemaattiset 
johtopäätökset etenevät.

Ratkaisujensa esityksissä 
käyttää matemaattisia 
perusteluja niin, että 
matemaattiset 
johtopäätökset etenevät, 
laajenevat ja syvenevät.


