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1 Johdanto

Tämä Pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston matematiikan laitoksen projektia
luoda lukion avoin oppikirja aiheesta geometria. Oppikirja on yhteinen sekä lukion
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lyhyelle MAB2- että pitkälle MAA3-kurssille ja se julkaistaan Internetissä kaikille avoi-
mena oppimateriaalina. Tämä oppimateriaalin osa sisältää kaksi lukua, jotka käsittele-
vät aiheita kulma avaruudessa ja avaruudellinen hahmottaminen. Oppimateriaali on
suunnattu opetussuunnitelman valossa vain pitkän matematiikan opiskelijoille kirjan
viimeisenä osiona.

Oppimateriaali perustuu vuonna 2015 julkaistuun Lukion Opetussuunnitelmaan, jo-
ka rakentuu suomalaiselle sivistysperiaatteelle opiskelun ja oppimisen toimimiseksi
yhteiskuntaa ja kulttuuria uudistavina tekijöinä. [11] Lähestymistavoissa sekä oppima-
teriaalivalinnoissa on otettu huomioon myös aiheen didaktista tutkimusta sekä projek-
tiryhmän itselleen asettamat tavoitteet.

Tutkielma alkaa perusteluosasta ja päättyy oppimateriaaliosaan. Perusteluosan alussa
avataan opetussuunnitelmaa ja kuvaillaan, kuinka se on otettu huomioon oppimate-
riaalin luomisessa. Sen jälkeen käsitellään projektiryhmän yleisiä tavoitteita lähinnä
Habits of Mind -artikkelin [5] tuomien mallien kautta sekä perustellaan oppimateri-
aalissa käytettäviä tehtävätyyppejä Collaborative Learning in Mathematics -artikkelin
[13] avulla. Tämän jälkeen oppimateriaalissa käytetyt opetusmetodit ja tehtävät perus-
tellaan myös didaktisten tutkimusten kautta, jotka yleisesti osoittavat oppilaiden osaa-
misen heikkoutta avaruusgeometriassa, [12] ja [9]. Oppimateriaalia tukemaan tutkiel-
masta löytyy myös opettajan opas, joka on tarkoitettu opettajien tueksi ymmärtämään
oppimateriaalin valintojen takana olevia tarkoitusperiä.

Toivon, että tutkielmastani oppimateriaaleineen on hyötyä Lukion MAA3 -kurssin
opettamisessa ja oppimisessa!
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2 Oppimateriaalin tavoitteet

Oppimateriaalin luomisen keskeisimpänä ohjenuorana on vuoden 2015 Lukion ope-
tussuunnitelma, jonka yksi yleisimpiä tavoitteita on elinikäinen oppiminen. [11] Täs-
sä oppikirjassa syvennetään jo yläasteella opittuja geometrian malleja ja geometrista
hahmotuskykyä tuoden kuitenkin paljon uutta asiaa. Opetussuunnitelman lisäksi pro-
jektiryhmä valitsi oppikirjan yleisiksi tavoitteiksi kolme opetuksen periaatetta artikke-
lista Habits of mind [5] sekä kolme tehtävätyyppiä artikkelista Collaborative Learning in
Mathematics [13].

Tämä kappale käsittelee oppikirjan tavoitteita ja kuvailee, kuinka ne on otettu huo-
mioon tässä työssä.

2.1 Lukion opetussuunnitelman perusteet

Nykyinen, 27.10.2015 julkaistu lukion opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 ja
koska lukiolain 9 §:n [10] mukaisesti lukiokoulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä tämän
mukainen opetussuunnitelma, toimii se johtavana ohjenuorana tässäkin oppikirjassa.

Opetussuunnitelmassa annetaan yleisiä tavoitteita matematiikan opiskelulle lukiossa.
Matematiikalla on merkittävä rooli usealla arkielämän osa-alueella, kuten tieteissä, tek-
nologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuollossa ja turvallisuudessa. Mate-
matiikan opetuksella onkin useita yleispäteviä tehtäviä, kuten matemaattisen ajattelun
malleihin, perusideoihin ja rakenteisiin tutustuminen sekä matematiikan kirjoitetun ja
puhutun kielen käyttäminen. [11]

Tämän oppikirjan osan kannalta tärkeimpänä matematiikan opetuksen tehtävänä näen
kuitenkin ilmiöiden mallintamisen taitojen kehittämisen, sillä avaruusgeometrian teh-
tävissä tilanteiden oikea mallintaminen on aivan avainasemassa. Tämä asia otetaan
esiin myös yleisissä pitkän matematiikan opiskeluun liittyvissä tavoitteissa sanoin: "ta-
voitteena on, että opiskelija harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja
hyödyntämään eri ratkaisustrategioita." [11, s.131] Tämän työn toinen luku avaruudel-
linen hahmottaminen käsitteleekin juuri näitä asioita.

Oppimateriaalissa on pyritty ottamaan huomioon matematiikan yleisten tavoitteiden
mukaiset vaihtelevat työtavat, jolloin opiskelua tapahtuu sekä yksin että yhdessä. [11]
Oppimateriaali on rakennettu niin, että tunneilla opiskeltavat asiat tukevat paljon yh-
dessä oppimista muunmuassa sisältämällä paljon pohdintatehtäviä. Pohdintatehtä-
vien tarkoituksena on toteuttaa opetussuunnitelman tavoitetta herättää opiskelijaa te-
kemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan
niitä [11]; toisin sanoen korostaa oppilaan omaa oivallusta.

Kurssin MAA3 tavoitteet ja keskeiset sisällöt ilmaistaan opetussuunnitelmassa seuraa-
vasti:

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä
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kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa kä-
sitteleviä lauseita

• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden
ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokul-
maisen kolmion trigonometriaa

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geo-
metriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus

• sini- ja kosinilause

• ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria

• kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuk-
sien laskeminen. [11]

Koska tämä oppikirjan osa on järjestyksessä kirjan viimeinen, siinä esiintyy kaikkia
kurssin keskeisiä sisältöjä. Ensimmäisessä luvussa Kulma avaruudessa käsitellään ava-
ruussuorien ja tasojen välisiä kulmia, joka tulee uutena asiana. Jälkimmäinen luku
Avaruudellinen hahmottaminen onkin käytännössä koko kurssin yhteen nitova, sovelta-
vampi kappale, jonka tavoite kiteytyy opetussuunnitelman tavoitelistan ensimmäiseen
ja kolmanteen kohtaan. Luvussa harjoitellaan avaruudellista hahmottamista ja tehtä-
vissä täytyy osata käyttää kappaleiden yhdenmuotoisuutta, vino- ja suorakulmaisen
kolmion trigonometriaa, ympyrään liittyvää geometriaa sekä kappaleiden pituuksia,
kulmia, pinta-aloja ja tilavuuksia.

Teknisten apuvälineiden käyttö on otettu huomioon antamalla toisen luvun pohdinta-
tehtäviin GeoGebra-materiaalia.

2.2 Yleiset tavoitteet

2.2.1 Projektiryhmän yhteiset tavoitteet

Oppikirjaprojektiin kuului 8 matematiikan opiskelijaa Oulun yliopistosta. Projektin
alussa aihe rajattiin sopivan kokoiseksi päätyen käsittelemään lukion matematiikan
kurssit MAB2 ja MAA3 samassa oppikirjassa. Tämän jälkeen perehdyttiin kurssien
opetussuunnitelmiin ja päätettiin aiheiden käsittelyjärjestys. Lopuksi jaettiin aiheet
ryhmäläisten kesken ja valittiin muutama yleinen linjaus, joiden haluttiin näkyvän ko-
ko kirjassa. Tärkeimmiksi tavoitteiksi oppikirjalle asetettiin pohtivan opiskelun tyyli
sekä asioiden perusteltavuus. Yhdessä haluttiin poiketa yleisestä oppikirjan tyylistä
antaa matemaattiset tulokset valmiina pyrkimällä oppilaiden omaan oivaltamiseen
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pohdintojen ja kokeilujen kautta. Koska matemaattinen todistaminen perustuu määri-
telmiin, oppikirjaan haluttiin ottaa mukaan vain ne asiat, jotka todella koetaan tärkeiksi
kurssin oppimisen kannalta.

2.2.2 Habits of mind

Yhteisenä artikkelina luettiin artikkeli Habits of Mind: An Organizing Principle for Mat-
hematics Curricula. Artikkeli käsittelee matematiikan opetusta eri lähestymistapojen,
"mielen mallien" kautta ja ottaa kantaa matematiikan tulevaisuuteen. [5] Artikkelissa
korostuu oppilaiden matemaattisen ajattelun tärkeys perinteisten matematiikan rutiini-
laskujen sijaan. Projektiryhmä valitsi artikkelissa esiintyvistä "mielen malleista" kolme,
jotka asetettiin oppikirjan tavoitteiksi.

Pattern sniffers

Artikkelin mukaan oppilaiden oppimista auttaa säännönmukaisuuksien löytäminen
[5]. Tämä auttaa oppilaita paitsi laskurutiinin harjaantumisessa, myös luokittelemaan
uusia asioita tiettyihin kategorioihin, joka auttaa ymmärtämistä. Tässä oppikirjan osios-
sa säännönmukaisuuksia ei kovin paljoa esiinny, sillä molemmat luvut perustuvat eri-
laisten kolmiulotteisten tapausten hahmottamiseen. Tehtävässä 7 on pyritty kuitenkin
toteuttamaan osittain tätä ideaa antamalla saman tehtävänannon alle useampi kappale,
joista suurinta osaa yhdistää vaatimus "leikata" kappaletta sopivalla tasolla.

Vaikkei tässä oppimateriaalin osassa uusia säännönmukaisuuksia varsinaisesti juu-
ri opetella, on se kuitenkin vahvasti läsnä molempien lukujen tehtävissä. Tehtävissä
tilanteen hahmottamisen jälkeen varsinaisessa laskuosiossa on usein huomattava käyt-
tää jotain säännönmukaisuutta, esimerkiksi yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta
tai vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Tästä esimerkki on tehtävä 4, jossa oppilaan
täytyy yrittää etsiä sopiva matemaattinen malli, jolla tehtävän voi ratkaista.

Experimenters

Toiseksi oppikirjassa vallitsevaksi malliksi projektiryhmä valitsi arvailuja, kokeilua ja
tulosten arviointia korostavan experimenters. Tässä lähestymistavassa oppilas kohda-
tessaan uuden ongelman, alkaa rohkeasti arvailemaan vastausta ja kokeilee ratkaista
sitä aiemman tiedon valossa. [5] Kuitenkin rohkean kokeilun lisäksi on tärkeää oppia
tervettä skeptisyyttä tulosten oikeellisuuden arvioinnin suhteen. Pohdinnoissa A.7 ja
B.2 ennen varsinaisia laskutehtäviä onkin oppilaita pyydetty ensin arvioimaan vastaus-
ta. Tällä on pyritty paitsi lisäämään oppilaiden mielenkiintoa, myös saamaan heidät
arvioimaan tuloksen suuruutta. Tehtävän alussa tehty arvio muistuttaa väistämättä
myös lopputuloksen oikeellisuuden arvioimisessa. Lisäksi tehtävässä 4 ennen varsi-
naista ratkaisua oppilas oletettavasti joutuu tekemään arvauksen kolmion suorakul-
maisuudesta.

Describers

Kolmas, tämän oppikirjan osan kannalta tärkein malli kuvaa matematiikkaa kielenä, jo-
ka sisältää erilaisia rakenteita ja symboleja. Matematiikan kieli ilmenee useassa toimin-
nassa, kuten tekemisen tarkassa kuvailussa ja perustelussa sekä ratkaisun vaiheiden
ylös kirjoittamisessa. [5] Usean toimintatavan hyödyt korostuvat, kun oppilaat toimivat
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ryhmässä muiden oppilaiden kanssa. Tämä näkyy oppikirjassa etenkin pohdintateh-
tävissä, joita on tarkoitus miettiä yhdessä, parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Kuten
artikkelissakin mainitaan ryhmätyöskentelystä, tämän oppimateriaalin pohdintatehtä-
vien ajatuksena on omien ratkaisustrategioiden kirjallinen ja suullinen perusteleminen,
ideoiden jakaminen, toisten kanssa keskusteleminen sekä toisten töiden kommentoi-
minen hyvässä hengessä. [5]

Pohdintatehtävissä A.1 ja B.4 on pyydetty ensin pohtimaan asiaa yksin, sitten vertaa-
maan ratkaisuja parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Omien ratkaisujen perusteleminen
muille onkin erittäin hedelmällistä, sillä se syventää oppilaan omaa ymmärrystä ja
hyvien perustelujen tai parhaimmassa tapauksessa yleisten todistusten kautta opettaa
uutta kuulijoille sekä herättää heissä kysymyksiä [5]. Pohdintatehtävässä A.2 tarkoituk-
sena on oppilaan oman ratkaisun tarkka kirjallinen perusteleminen. Toisille esittämi-
sen kannalta onkin hyvä oppia kirjoittamaan ylös omia ajatuksia, arvauksia, väitteitä,
todistuksia, kysymyksiä, lopputuloksia ja mielipiteitä [5]. Pohdintatehtävät A.3, A.4,
A.6, A.7, B.1, B.2 ja B.5 on muotoiltu vapaammin, jolloin opettaja voi opettajanoppaan
valossa päättää tilanteeseen sopivimman käsittelystrategian. Usein on kuitenkin järke-
vää käydä pohdintatehtävä lopuksi yhdessä läpi opettajajohtoisesti, jolloin mahdolliset
väärinkäsitykset voidaan eliminoida.

2.2.3 Tehtävätyypit

Projektiryhmä valitsi artikkelista Collaborative Learning in Mathematics kolme tehtävä-
tyyppiä oppikirjaan perinteisten tehtävätyyppien lisäksi. Niistä yksi tässä oppikirjan
osassa näkyvä tehtävätyyppi on analysing reasoning and solutions: correcting mistakes in
reasoning, jossa korostuu virheiden käsittelyn tärkeys. Tämän tehtävätyypin mukainen
toiminta asettaa oppilaat kriittisen neuvojan rooliin ja saa heidät kohtaamaan vaihtoeh-
toisia tapoja ajatella tiettyä tehtävää. [13] Tämä toimintatapa näkyy pohdinnassa B.2,
jossa on annettu virheellinen kaksiulotteinen mallinnos kolmiulotteisesta kappalees-
ta ja oppilasta pyydetään pohtimaan, mikä mallinnoksessa on pielessä. Kun oppilas
huomaa virheen, täytyy hänen piirtää tilanteesta uusi mallinnos ja ratkaisemaan tehtä-
vä. Tällä useampivaiheisella luvun ensimmäisellä pohdinnalla pyritään herättämään
oppilaat mallintamisen tärkeyteen ja kitkemään mahdolliset, artikkelissakin tärkeänä
mainitut harhakäsitykset. [13] Sama toimintamalli toteutuu myös muissa pohdinnoissa,
jossa oppilaat vertailevat ja keskustelevat yhdessä ratkaisujaan. Tämän tehtävätyypin
idea muistuttaakin paljon aiemmin esitellyn artikkelin Habits on mind kohtaa describers
[5].

Muut tässä oppimateriaalin osassa esiintyvät tehtävät ovat kuvallisia tai kuvattomia,
hahmottamista ja rutiinilaskua vaativia tehtäviä. Mukana on sanallisia tehtäviä, mal-
lintamistehtäviä, ongelmatehtäviä, yksi osoitustehtävä sekä paljon soveltavia tehtäviä,
joissa pitää osata yhdistää kurssilla aiemmin opittuja asioita. Näiden tehtävien tarkoi-
tusperiä avataan enemmän seuraavissa luvuissa.
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3 Kulma avaruudessa

Tässä kappaleessa perustelen oppikirjan luvun kulma avaruudessa valinnat didaktisten
tutkimusten avulla. Varsinaisia kokonaisia tutkimuksia suorien ja tasojen välisten suh-
teiden tai niiden välisten kulmien opettamisesta en löytänyt, ainoastaan niitä sivuavia.
Piste, suora ja taso ovat avaruusgeometrian peruskäsitteinä luomassa muita geometri-
sia käsitteitä, teorioita ja määritelmiä [3]. Luku sisältääkin paljon määritelmiä suorien
ja tasojen keskinäisistä suhteista ja niiden välisistä kulmista, joten lähdin liikkeelle
matematiikan määritelmällisestä luonteesta.

Tutustuessani useisiin pitkän matematiikan oppikirjoihin, juuri tämä aihe näytti mieles-
täni kirjan tylsimmältä osiolta. Tämän uskon johtuvan siitä, että visuaalisina objekteina
suorat ja tasot eivät ole kovin kummoisia ja toisekseen siitä, että aihe on niin määritel-
mäkeskeinen. Suurin osa kirjoista ei kuitenkaan määritellyt kaikkia suorien ja tasojen
välisiä suhteita ja niiden välisiä kulmia matemaattisesti. Useissa oppikirjoissa monet
käsitteet määriteltiin epävirallisesti kuvien avulla ilman suorien ja tasojen välisten yh-
teisten pisteiden määrän määrittämistä. Kuitenkin, vaikka geometria onkin abstraktia,
kaikki käsitteet ovat matematiikan luonteenomaisesti tarkasti määriteltyjä [12]. Lisäk-
si geometriaan liittyvillä termeillä voi olla useita merkityksiä. Siksi on tärkeää, että
käsitteelle annetaan paitsi nimi, se myös ymmärretään. Tehtävien ja esimerkkien avul-
la oppilaat pystyvät hahmottamaan käsitteiden määritelmät paremmin. Tämä auttaa
oppilaita ymmärtämään myös käsitteiden tärkeyden työkaluna matematiikan tehtä-
vissä. [12] Oppimateriaalissa määritelmiä onkin pyritty syventämään pohdintojen ja
mallitehtävien avulla.

Geometrian käsitteiden on tutkittu olevan hankalia myös opettajille ja opettajaopiske-
lijoille. Erään tutkimuksen mukaan 5.-8. luokan opettajien ja opettajakorkeakoulussa
opiskelevien oli yhtä vaikeaa ymmärtää geometrian käsitteitä, kuin heidän oppilaiden-
sa. Toinen tutkimus tutki tapoja määritellä geometrian käsitteitä. Tulokset osoittivat,
että sekä 5.-8.luokan oppilaat, opettajaopiskelijat että peruskoulun opettajat tekivät sa-
manlaisia määritelmiä geometrisista kuvioista. [12] Näiden tulosten perusteella voisi
päätellä, että lukiolaisten ymmärrys ei eroa paljoa opettajien ymmärryksestä geomet-
risten määritelmien suhteen.

Tässä oppikirjan luvussa laajennetaan ajatusta 2-ulotteisesta tasogeometriasta 3-
ulotteiseen avaruusgeometriaan. Jo kurssilla aiemmin määriteltyjen pisteiden ja 1-
ulotteisten suorien avulla määritetään taso, jolla on kaksi ulottuvuutta. Kahden ristik-
käisen suoran, kahden toisiaan leikkaavan tason sekä suoran ja tason välisissä tarkaste-
luissa vaaditaan jo 3-ulotteista hahmottamista. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että
peruskoulun oppilailla on hankaluuksia siirtyä 2-ulotteisesta ajattelusta 3-ulotteiseen
ja päinvastoin. Tämä ilmenee esimerkiksi sillä, että oppilailla on hankaluuksia piirtää
3-ulotteista palloa 2-ulotteisena, koska se näyttää helposti ympyrältä. [12] Artikke-
lissa Improving Problem-Solving Skills with the Help of Plane-Space Analogies esitellään
matemaattisia analogeja, joiden avulla voidaan harjoitella 2-ulotteisen ja 3-ulotteisen
avaruuden välistä siirtymistä [3].

Matemaattisten analogioiden käytön on todettu auttavan oppilasta ongelmanratkai-
sussa ja edistämään uuden tiedon ymmärtämistä. Analogioilla tarkoitetaan keske-
nään samankaltaisia asioita matematiikassa. Geometriassa voidaan puhua kappalei-
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den, lauseiden, todistusten ja ongelmanratkaisun välisistä analogioista. Analogioita
voidaan käyttää 2-ulotteisen ajattelutavan yleistämisessä 3-ulotteiseksi eri tilanteissa.
Tästä esimerkkejä ovat muunmuassa tason ja avaruuden jakaminen osiin suorien ja
tasojen avulla, kolmion 3-ulotteinen yleistys tetraedriksi ja suoran 3-ulotteinen yleistys
tasoksi. [3] Tärkeä analogia on myös avaruusgeometrian peruskäsitteiden keskinäinen
asema.

Tämän vuoksi halusin määritellä avaruussuorien väliset, tasojen väliset sekä suoran
ja tason väliset kulmat tarkasti niiden yhteisten pisteiden avulla. Analogian takana on
pisteiden päällekkäisyyden idea [3] ja näin saadaan tarkasti määriteltyä niiden keski-
näiset asemat. Tällainen määritteleminen kehittää oppilaiden analogista ajattelutapaa
ja samalla helpottaa abstraktien käsitteiden ymmärtämistä [3]. Halusin useiden uusien
käsitteiden vuoksi oppimateriaalin tekstin säilyvän mahdollisimman selkeänä ja joh-
donmukaisena, jotta oppilaiden olisi sitä helppo lukea ja ymmärtää. Tämän vuoksi en
halunnut rajata määritelmiä omiin määritelmäympäristöihin, sillä koska määritelmiä
on tässä luvussa paljon, luku olisi herkästi täyttynyt vain irrallisista määritelmälaati-
koista. Samoin oli toimittu myös tarkastelemissani oppikirjoissa.

Matematiikassa on paljon käsitteitä, jotka eivät ole ns. ensisijaisia käsitteitä. Tämä tar-
koittaa sitä, että käsite saattaa sisältää jo aiemmin määriteltyjä käsitteitä. [12] Myös
tämän vuoksi matemaattiset määritelmät on syytä tehdä tarkasti ja yksikäsitteisesti.
Uusien käsitteiden määrittelemisessä onkin tärkeää ilmaista ne ja vain ne ominaisuu-
det, joita tarvitaan tietyn käsitteen määrittelyyn [12]. Täten olenkin pitänyt oppikirjan
kyseisen luvun määritelmiä sisältävät tekstiosat mahdollisimman asiapitoisina ja yti-
mekkäinä.

Useat tutkijat väittävät, että matemaattinen määritelmä ei yksinään kuitenkaan rii-
tä. Heidän mukaansa pelkkä määritelmä mahdollistaa oppilaiden pelkän sanaketjun
muistamisen, mutta käsitteen oppimiseen tarvitaan myös esimerkkejä. [12] Oppimate-
riaalissa olenkin konkretisoinut suorien ja tasojen keskinäisiä suhteita sekä havainnol-
listavien kuvien, että pohdintatehtävien ja mallitehtävän avulla. Kuvat sijoitin tekstin
lomaan havainnollistamaan määritelmiä. Tällä pyrin välttämään oppilaiden tarvetta
opetella määritelmiä ulkoa vailla visuaalista mielikuvaa.

Luku Kulma avaruudessa sisältää kolme alaotsikkoa. Halusin kuitenkin laittaa koko
luvun alkuun kaikkiin luvun aiheisiin johdattelevan pohdintatehtävän A.1, jota on
tarkoitus pohtia ensin yksin ja sitten yhdessä parin kanssa. Pohdintatehtävän a)- ja
b)-kohdat johdattavat oppilasta jo 2-ulotteisesta ajattelusta 3-ulotteiseen ajatteluun ja
antavat samalla kosketuspintaa suoriin ja tasoihin elementteinä. c)- ja d)-kohdan ky-
symykset avaruuden jakamisesta osiin suorien viivojen ja tasojen avulla on tutkitusti
haasteellinen oppilaille [3]. Tämä on kuitenkin jo yksi aiemmin mainituista analogiois-
ta, joka auttaa oppilasta suoran, tason ja avaruuden välisten erojen ymmärtämisessä.
Pohdinnan e)- ja f)-kohdat johdattavat oppilasta ideaan avaruuslävistäjästä, joka tulee
luvussa myöhemmin.

Laskennallisen pohdintatehtävän A.2 tarkoituksena on tutustuttaa oppilas suorien vä-
listen kulmien laskemiseen käytännössä. Tehtävän a)-kohdassa oppilaalla tulee kerrat-
tua jo aiemmin opetellun Pythagoraan lauseen käyttöä, b)-kohta on perinteinen suo-
rien välisen kulman laskeminen; c)-kohdassa oppilaan täytyy jo ymmärtää leikkaavien
suorien siirtämisen periaate.
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Seuraavaksi määrittelin tason kolmen eri suorilla olevan pisteen avulla. Tason määrit-
telemisen jälkeen oppilaiden on tarkoitus harjoitella sitä pohdinnan A.3 avulla. Tässä
pohdinnassa esittelen kolme muuta tason yksikäsitteisesti määrittelevää kuvaa, joissa
oppilaan täytyy pohtia, millä perusteella kuvien pisteet ja suorat määräävät tason. Poh-
dinnan jokaisessa kohdassa tason perusteleminen palautuu tason määritelmään ja näin
oppilaat laajentavat käsitettä tason määritelmästä. Joissain oppikirjoissa tason määrää-
miseksi oli annettu vain kolmen pisteen tilanne. Halusin kuitenkin antaa myös nämä
pohdintatehtävän tilanteet, jotta oppilaat huomaisivat muitakin tapoja määrätä tason.
Suoran ja tason välistä kulmaa määritellessä määrittelin myös sekä pisteen että suoran
projektiot tasolla. Tätä ei oltu tehty useissa tarkastelemissani oppikirjoissa lainkaan,
mutta koin sen kuitenkin tärkeäksi, sillä niin usein termeihin matematiikassa törmää.
Seuraava pohdinta A.4 perustuukin suoran projektion pituuteen tasolla. Tässä oppi-
las joutuu väistämättä kehittämään avaruudellista hahmotuskykyä muodostaessaan
tilanteesta kuvan joko mielessään tai paperilla. Matemaattisesti tehtävä on kuitenkin
suhteellisen helppo, sillä oletettavasti a)- ja b)-kohdat menevät päättelemällä. c)-kohta
vaatii kuitenkin trigonometristen funktioiden käyttöä, jotka myös ovat jo tuttuja tässä
vaiheessa kurssia. Pohdintaa seuraa mallitehtävä A.5, jolla halusin antaa yksinkertaisen
mallin tehtävän ratkaisemisesta, jossa suoran ja tason välinen on tiedossa.

Pohdinnan A.6 tarkoituksena on harjoitella tasojen välisten suhteiden hahmottamista.
Tehtävä harjaannuttaa oppilasta tarkastelemaan suorakulmaista särmiötä eri suunnista
ja vaatii täten myös avaruudellista hahmotuskykyä. Laskennallisesti tehtävä menee
trigonometrisilla funktioilla - osin päättelemällä.

Lause A.8 on luvun ainoa lause. Sen sijaan, että olisin antanut lauseen todistuksineen
oppilaille valmiina, halusin johdatella sen ajatukseen pohdintatehtävällä A.7. Tässä
on käytetty induktiivista lähestymistapaa uuden asian oppimisessa; suunta yksittäisen
asian yleistämisestä yleiseksi. Induktiivista ja sen vastakohtaista, deduktiivista, lähes-
tymistapaa on tutkittu paljon, ja molempien on osoitettu olevan hyödyllisiä. Induktii-
visen lähestymistavan etu on kuitenkin oppilaan oman kokemuksen kautta tapahtuva
havainnointi, joka syventää oppilaan ymmärrystä. [12] Tämän vuoksi valitsin pohdin-
tatehtäväksi konkreettisen arkielämän ongelman, jossa häkkivarastoon täytyy yrittää
saada mahtumaan häkkivaraston reunamittoja pidempi lauta. Ajatukseen avaruuslä-
vistäjästä johdateltiin jo pohdinnassa A.1. Tässä oppilaan täytyy kuitenkin jo yrittää
laskea avaruuslävistäjän pituus, jolloin pohdintaa seuraavan lauseen todistaminen on
ikäänkuin jo tehty. Jos avaruuslävistäjän lauseke olisi jo annettu ennen pohdintateh-
tävää, oppilaat olisivat varmasti käyttäneet lauseen "kaavaa" tehtävän ratkaisemissa.
Tämä tapa perustuu myös Vygotskyn malliin oppimisesta, jossa oppiminen tapahtuu
oppilaan omasta kokemuksesta ja ulkopuolelta annetusta tiedosta yhdessä [12].

Tehtävät

Luvun ensimmäinen tehtävä 1 on perustehtävä avaruuslävistäjien pituuksista, suorien
välisestä kulmasta sekä suoran ja tason välisestä kulmasta. b)-kohdan lisäkysymyk-
sellä avaruuslävistäjien välisen kulman määräämisestä halusin varmistaa oppilaiden
ymmärtävän sen, että kulma on aina alle 90◦. Tehtävä 2 on pohdinnan A.6 tyylinen
tehtävä, jossa nyt tason tilalla on suora. Tämä tehtävä vaatii jo avaruudellista hahmot-
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tamista ja vaatii särmiön tarkastelua eri suunnista. Tehtävä 3 on jo hieman soveltavempi
tehtävä, jossa täytyy hahmottaa pisteen etäisyys tasosta. Matemaattisesti kolme ensim-
mäistä tehtävää ratkeavat Pythagoraan lauseella ja trigonometrisilla funktioilla. Tehtä-
vä 4 on tutkiva tehtävä, jossa oppilas tekee ensin olettamuksen suorakulmaisuudesta
ja sitten yrittää aivan kuin osoittaa olettamuksen todeksi. Tässä oppilaan täytyy itse
yrittää huomata jo aiemmin opittu matemaattinen malli, jolla voisi tehtävän ratkaista.
Vaihtoehtoina tässä on kokeilla Pythagoraan lausetta, kosinilausetta tai trigonometrisia
funktioita.

Tehtävä 5 on sanallinen suorien välisiä kulmia käsittelevä ja vaatii oppilaalta kykyä
hahmottaa tilanne piirtämällä siitä jonkinlainen kuva. Tehtävän ratkaiseminen vaatii
kosinilauseen käyttöä. Viimeinen tehtävä 6 on yleisen tason tehtävä tetraedrin tah-
kojen välisestä kulmasta ilman konkreettisia lukuarvoja. Tehtävän tarkoitus on luoda
haastetta niille oppilaille, joille tehtävät ovat olleet helpompia. Tehtävän ratkaiseminen
vaatii tetraedrin määritelmän tietämystä, kolmion merkillisten pisteiden, Pythagoraan
lauseen ja trigonometristen funktioiden käyttöä.
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4 Avaruudellinen hahmottaminen

Tässä kappaleessa perustelen oppikirjan luvun Avaruudellinen hahmottaminen valinnat
didaktisten tutkimusten sekä oman näkökulman pohjalta. Lisäksi esittelen aikojen saa-
tossa tehtyä avaruudelliseen hahmottamiseen liittynyttä tutkimusta pintapuolisesti.

Avaruusgeometria on perusta useille eri tutkimusaloille, kuten grafiikalle, geologialle,
tekniikalle, arkkitehtuurille ja tähtitieteelle [9]. Avaruudellinen hahmottaminen paran-
taa oppilaiden käsitystä avaruudellisista suhteista [9]. Avaruudellinen hahmottaminen
onkin yksi tärkeä osa lukion pitkän matematiikan geometriaa. Erään määritelmän mu-
kaan avaruudellinen hahmottaminen voidaan tulkita kyvyksi muodostaa edistykselli-
siä kuvauksia, jotka kestävät hajoamatta kun niihin tehdään monimutkaisia muutoksia
[8].

Lukion opetussuunnitelmassa kurssin 3 asiasisällössä avaruudellisesta hahmottami-
sesta sanotaan seuraavaa:

"Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa
koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa". [11, s.132]

Vaikka tämä sekä kaksi- että kolmiulotteisen tilan hahmottaminen mainitaankin aivan
ensimmäisenä kohtana opetussunnitelmassa, tällä hetkellä käytössä olevissa oppikir-
joissa sitä käsitellään hämmästyttävän vähän. Tutkiessani suhteellisen laajaa joukkoa
pitkän matematiikan geometrian kurssin oppikirjoja, en löytänyt mistään kappaletta
tai asiakokonaisuutta, jossa käsiteltäisiin avaruudellista hahmottamista.

Useimmat tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että visuaaliset esitykset ovat tär-
keitä matematiikan opetuksessa, koska ne edistävät visuaalista näkemystä ja ymmär-
rystä monilla matematiikan aloilla [8]. Lisäksi useissa tutkimuksissa on osoitettu, että
sekä ala- että yläkouluikäisillä oppilailla on vaikeuksia siirtyä 2-ulotteisesta ajattelus-
ta 3-ulotteiseen ja päinvastoin [12]. Koimmekin asian projektiryhmämme kanssa sen
verran tärkeäksi, että päätimme tehdä siitä oman luvun oppikirjaan. Kappale "avaruu-
dellinen hahmottaminen" keskittyy suurimmalta osalta oikeaan matemaattiseen mal-
lintamiseen, jossa kiteytyy juuri kolmiulotteisen tilan hahmottaminen. Matemaattisella
mallintamisella tarkoitan tässä kolmiulotteisen tilanteen kuvaamista kaksiulotteisella
esityksellä, joka tehdään ongelman ratkaisemisen suhteen oikeasta suunnasta. Tämän
oppikirjan luvun perustana käytin myöhemmin esiteltyjä tutkimuksia matematiikan
oppimisen tyyleistä ja matemaattisten ongelmien visualisoinnista.

Avaruudellisen hahmotuskyvyn ja matemaattisen menestyksen välistä yhteyttä on tut-
kittu jo pitkään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä avaruudellinen hahmotusky-
ky korreloi suoraan matematiikan menestykseen ja että tämän merkitys lisääntyy, kun
tehtävät monimutkaistuvat. [8]

Aikoinaan tutkittaessa mielen toimintaa matemaattisen ongelmaratkaisun eri vaiheis-
sa, tutkijat päätyivät luokittelemaan oppijat sen perusteella, miten he käsittelevät ma-
temaattista tietoa. Tämä luokittelu jakoi oppilaat verbalisoijiin eli sanoittajiin ja visua-
lisoijiin, sekä näiden sekoittajiin. [8] Verbalisoijilla tarkoitettiin ihmisiä, jotka mieluum-
min sanoittivat ongelman, kuin olisivat luoneet siitä visuaalista mallia. Visualisoijilla
taas tarkoitettiin ihmisiä, jotka mieluummin käyttivät kuvitteellisia kuvia; sekoitta-
jien käyttäessä näitä molempia. Tutkimuksista ilmeni kuitenkin yllättävä tulos siitä,
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että visuaalisten kuvien käyttö ei aina korreloinutkaan matemaattisen ongelmanrat-
kaisukyvyn kanssa, vaan johti jopa vääriin ratkaisuihin. [8] Alettiinkin tutkia, voisiko
visualisoijia jakaa eri alakategorioihin.

Eräs visualisoinnin jakoa osoittava tutkimus tehtiin vuonna 1999 Irlannissa, joka osoit-
ti sen, että visualisointi voidaan jakaa kaaviomaiseen, kappaleiden välisiä suhteita ja
tilamuunnoksia käsittävään visualisointiin "schematic imagery" sekä kuvalliseen, kon-
kreettisia ja yksityiskohtaisia kuvia käsittävään visualisointiin "pictorial imagery". [8] Tu-
lokset osoittivat sen, että kaaviomaisten kuvien käyttö korreloi hyvän matemaattisen
ongelmanratkaisukyvyn kanssa, mutta yksityiskohtaisten kuvien käyttö johti huonoi-
hin tuloksiin. Tällä jaolla pystyttiin selittämään aikaisemmin saatu tulos, jonka mukaan
visuaalisten kuvien käyttö ei aina edistänyt matemaattista ongelmanratkaisua. Tulok-
set osoittivat kaaviomaisten kuvien käytön korreloivan myös hyvän avaruudellisen
hahmotuskyvyn kanssa. [8]

Tuoreessa, vuonna 2016 julkaistussa laajassa lukiolaisille tehdyssä Yhdysvaltalais-
tutkimuksessa visualisoijat jaetaan matemaattisen suorituskyvyn mukaan "object vi-
sualizers" eli kappalevisualisoijiin ja "spatial visualizers" eli tilavisualisoijiiin. Jako on sa-
mantyylinen edellisen jaon kanssa, sillä kappalevisualisoijat ovat kyvykkäitä luomaan
kuvan kappaleesta sen muodon, värin tai kirkkauden suhteen; kun taas tilavisualisoi-
jat pystyvät hahmottamaan kappaleiden osien välisiä suhteita, kappaleiden keskinäisiä
suhteita sekä niiden liikkumista. Tutkimuksen tulokset osoittivat selkeästi, että tilavi-
sualisoijilla oli parempi avaruudellinen hahmottaminen ja paremmat laskutaidot, kuin
kappalevisualisoijilla. [7]

Näiden tutkimusten perusteella halusin tällä oppikirjan luvulla pyrkiä yleisesti edis-
tämään "oikeanlaista" visualisointia. Lähtökohtina pidin käsitteitä "schematic imagery"
[8] ja "spatial visualizers" [7], joiden todettiin edistävän avaruudellista hahmottamis-
ta. Käsitteiden yhteisenä ideana on laajempi matemaattinen ymmärrys, joka ilmenee
sillä, että osaa hahmottaa matemaattisesta ongelmasta ne tärkeimmät asiat tehtävän
ratkaisun kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että osaa luoda matemaattisesta ongelmasta
kaaviomaisen, kappaleiden suhteita kuvaavan mallin, eikä lähde luomaan siitä mah-
dollisimman tarkkaa yksityiskohtaista kuvaa. Tämän vuoksi luvun alussa pyrin esitte-
lemään mallintamisen terminä ja sen idean mahdollisimman hyvin. Koska on osoitettu,
että visuaalisten kuvien käyttö ei aina ole tuloksekasta matemaattisessa ongelmanrat-
kaisussa [8], halusin tekstissäni korostaa, että mallintamisen tarkoituksena on luoda
pelkistetty, kappaleiden osien suhteita sekä kappaleiden keskinäisiä suhteita kuvaava
kuva. Koska mahdollisimman elävien ja todellisen näköisten kuvien piirtäminen jo-
pa huonontaa matemaattisen ongelman ratkaisua [8], halusin myös mainita että luova
piirtäminen ei ole tässä yhteydessä kannattavaa. Haluankin pyrkiä tekemään eroa ma-
tematiikan ja kuvaamataidon välille tässä yhteydessä. Osittain myös tämän vuoksi en
ole liittänyt tähän oppikirjan osaan esimerkiksi oikeita valokuvia, sillä ne voisivat olla
viemässä oppilaiden mielenkiintoa epäolennaisuuksiin [8].

Tutkimuksissa visualisoijien ja verbalisoijien eroista käsitellä matemaattista tietoa he-
rää kysymys, onko sukupuolella väliä. Vuonna 1978 on osoitettu poikien tyttöjä pa-
rempi menestys geometriassa. Tämän sukupuolieron yhdeksi syyksi tutkijat arvelivat
avaruudellista visualisointikykyä, jonka on osoitettu olevan pojilla parempi, kuin ty-
töillä. [2] Kuitenkin vuonna 1979 on osoitettu, että avaruudellisen hahmottamisen ja
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matematiikan menestyksen sukupuolieroja ei ilmene ennen murrosikää [8]. Vuonna
1987 tehty Yhdysvaltalaistutkimus avaruudellista hahmottamista vaativien tehtävien
vaikutuksesta laskemistaidon ja avaruudellisen visualisointikyvyn kehittymiseen an-
toi osviittaa sukupuolten välisistä eroista. Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoille
tehty tutkimus osoitti, että harjoitusten vaikutuksesta naisten laskemistaidot parani-
vat enemmän, kuin miesten; ja vastaavasti miesten avaruudellinen visualisointikyky
parani enemmän, kuin naisten. [6] Myöhempi, vuonna 1990 lukiolaisille tehty yh-
dysvaltalaistutkimus tutki avaruudellisen visualisoinnin vaikutusta matemaattiseen
suorituskykyyn ja sukupuolten eroja lukiogeometriassa. Tulokset osoittivat, että suku-
puolten välisiä eroja ei ole lukio-oppilaiden loogisessa päättelykyvyssä tai geometrian
ongelmanratkaisustrategioissa. [2] Sukupuolten välisiä eroja tässä oppimateriaalissa
en pystynyt huomioimaan, mutta asia on kuitenkin mielenkiintoinen opettamisen kan-
nalta.

Tähän oppimateriaalin lukuun liitin mukaan myös GeoGebraa. Useat viimeaikaiset tut-
kimukset ovat osoittaneet teknisten apuvälineiden käytön hyötyjä matematiikassa [3],
joten ei mikään ihme, että se mainitaan myös opetussuunnitelmassa [11]. Yksi teknisten
apuvälineiden hyötyjä osoittava tutkimus on Taiwanissa vuonna 2013 tehty vertaileva
lukiolaistutkimus, jossa tutkittiin iPadilla käytetyn ohjelman Cabri3D hyötyjä. Tulokset
osoittivat, että iPadin avulla toteutettu opetus paransi lukiolaisten avaruusgeometris-
ta ajattelua enemmän, kuin oppikirjojen avulla toteutettu. Tablettien käytön todettiin
myös helpottavan ja kannustavan oppilaiden yhteistyötä. Taiwanissa oppilaat ja opet-
tajat ovatkin ottaneet laitteet hyvin vastaan ja käyttävät niitä yhä enemmän avaruus-
geometrian opetuksessa. [9] Myös Nigeriassa vuonna 2014 tehty lukiolaistutkimus on
osoittanut tietokoneavusteisen opetuksen hyötyjä avaruusgeometrian opetuksessa. Tu-
loksista kävi ilmi, että erityisen hyödyllistä avaruusgeometrian oppimisen kannalta oli
sellainen opetus, jossa oppilas näki tietokoneelta geometrian käsitteiden animaatioita
kuullen samanaikaisesti opetusäänen selittävän kuvioita. [1] Myös GeoGebra-ohjelman
käytön hyötyjä on tutkittu, muunmuassa vuonna 2013 Unkarissa tehdyssä tutkimuk-
sissa geometrian analogeista. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että GeoGebran
käyttö auttaa oppilaita ratkaisemaan ja analysoimaan taso- ja avaruusgeometrian väli-
siä ongelmia. [3]

Teknisten apuvälineiden ja GeoGebran käytöstä osoitetun hyödyn vuoksi halusin lin-
kittää sitä jollain tavalla tähänkin oppimateriaaliin. Tämän vuoksi liitin opettajan op-
paaseen pohdinnoista kaksiulotteiset mallinnoskuvat, ja tarkoituksena on julkaista osa-
na opettajan opasta myös pohdintoihin liittyvät GeoGebra-tiedostot. Tiedostojen tar-
koituksena on, että opettaja voi pohdintojen läpikäymisen yhteydessä näyttää todellisia
animaatioita oppilaille ja kuvata, miten tarkastelukulma vaikuttaa mallinnokseen. Mi-
käli oppilailla on itsellään käytössä iPadeja tai muita teknisiä apuvälineitä, opettaja
voi myös halutessaan jakaa tiedostot heille, jotta he voivat itse pyöritellä kappaleita ja
huomata, että eri suunnasta tarkastellessa kappaleet tosiaan näyttävät erilaisilta.

Oppimateriaaliin luvun alkuun laitoin yksinkertaisen pohdintatehtävän B.1, jonka tar-
koitus on johdatella oppilasta aiheeseen. Pohdinnassa annan selkeän ohjeen kolmiu-
lotteisen kappaleen leikkaamisesta tasolla, jolloin tasoleikkauksen idea tulee oppilaille
tutuksi. Pohdinnan läpikäymistä helpottaa opettajan oppaassa oleva GeoGebra-kuva
sekä GeoGebra-tiedosto. Pohdinnan tarkoituksena olisi olla mahdollisimman yksinker-
tainen aloitus jokseenkin haastavalle aiheelle, joka vaatii paljon miettimistä. Pohdinnan

14



jälkeen esittelen edellä perustellun mallintamisen idean tekstin pätkällä.

Mallintamisen idean esittelyn jälkeen mallintamista on tarkoitus harjoitella pohdinnan
B.2 avulla. Tilanteen konkretisoimiseksi ja lopputuloksen luotettavuuden arvioinnin
kannalta halusin, että ennen ratkaisua oppilaat antaisivat arvion lopputuloksesta. Vi-
suaalisella kuvantamisella tarkoitetaankin myös kykyä muodostaa esineiden kuvia
mielen sisällä ja työstää niitä. [8] Koska opettajien esittämät tyypilliset virhe-esimerkit
vähentävät oppilaiden väärinymmärryksiä [12], halusin esittää tässä tyypillisesti vir-
heellisen mallinnoksen. Annetulla virheellisellä mallinnoksella pyrin myös saamaan
oppilaat huomaamaan, että mallinnosten tekemisessä kannattaa olla tarkkana. Lopuksi
tarkoituksena on ratkaista tehtävä laskemalla käyttäen apuna korjattua kaksiulotteista
mallinnosta. Pohdinnan läpikäymistä helpottaa opettajan oppaassa olevat GeoGebra-
kuvat sekä GeoGebra-tiedosto.

Mallitehtävän B.3 ideana on antaa oppilaille helpohko malli siitä, kuinka tyypilliset
mallintamista vaativat tehtävät ratkaistaan. Koska uskon tämän aihealueen olevan
melko vaikea oppilaille, haluan heidän saavan mallitehtävästä rohkeutta ratkaista har-
joitustehtäviä.

Pohdintatehtävän B.4 idea tulee kevään 2013 ylioppilaskirjoitusten tehtävästä 10 [18].
Helpotin alkuperäistä tehtävää jättämällä siitä laskuosan pois, sillä halusin kiinnit-
tää huomion vain mallintamiseen. Tällä pohdintatehtävällä on tarkoitus harjaannuttaa
oppilaiden kykyä pyörittää kappaletta mielessään, joka kehittää avaruudellista hah-
mottamista [7]. Uskon artikkelin Types of Visual-Sparial Representations and Mathematical
Problem Solving kirjoittajan kanssa samoin, että itse visualisoinnin taidon opettaminen
voi olla oppilaan kannalta turhaa, mutta voi kuitenkin olla mahdollista opettaa heil-
le keinoja, joilla helpottaa sitä [8]. Tämän tehtävän perusteellisen läpikäymisen uskon
toimivan hyvänä hoksautuksena myös niille oppilaille, joiden avaruudellinen hahmo-
tuskyky on heikompi. Pohdinnan läpikäymistä varten opettajan oppaassa on tasokuvat
mallinnoksista sekä GeoGebra-tiedosto.

Pohdintatehtävällä B.5 on tarkoitus demonstroida kahden samantyyppisen tehtävän
eroa, joka on tehtävien samankaltaisuudesta huolimatta erittäin merkittävä. Tehtävä
vaatii sen, että huomaa eron kuution yläsärmien osuvan pyramidiin joka kohdasta,
mutta ympyräkartioon vain nurkista. Tämä voi olla haastavaa "object visualizer" -
tyylisille ihmisille, joiden on hankala hahmottaa ja liikuttaa mielessään kappaletta ja
sen osien välisiä suhteita [7]. Tehtävässä tulee mallintamisen lisäksi myös kertausta
yhdenmuotoisuudesta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uusi tieto liit-
tyykin aiemmin opittuun tietoon ja uusi tieto on tällöin helpompaa omaksua, kun sillä
on jokin tarttumapinta [12]. Pohdinnan läpikäymistä helpottaavat opettajan oppaassa
olevat GeoGebra-kuvat sekä GeoGebra-tiedosto.

Tehtävät

Luvun ensimmäisen tehtävä, tehtävä 7 on neliosainen mallintamistehtävä. Tehtävässä
tulee ilmi mallintamisen idea ja tärkeys ja sitä harjoitellaan erimallisilla sisäkkäisillä
kappaleilla. Näin oppilas pystyy ehkä huomaamaan eroavaisuuksia erilaisten kappa-
leiden välillä ja joutuu miettimään, miksi jokin tilanne mallinnetaan eri suunnasta,
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kuin toinen. Tehtävän b)-kohta vaatii mallintamisen "sivusuunnasta" ja d)-kohta vaatii
myös yhdenmuotoisuuden käytön. Pitkähkön ja työlään ensimmäisen tehtävän jäl-
keen halusin antaa hieman kevyemmän tehtävän 8. Pylvästehtävä on todellista tilan-
netta kuvaava tehtävä, jossa oppilaan täytyy muodostaa tilanteesta mielessään kuva ja
tajuta leikata pylväs neljään osaan. Tämän tehtävän tarkoituksena on kehittää oppilai-
den kaaviomaista mallintamista, joka kehittää matemaattista ongelmanratkaisukykyä
sekä avaruudellista hahmotuskykyä [8]. Myös tehtävä 9 vaatii mallintamista, mutta
todellinen kuva on annettu avuksi. Tehtävässä vaaditaan pallojen keskinäisen suhteen
ymmärtämistä, joka myös kehittää avaruudellista hahmottamista [7].

On osoitettu, että perustelu- ja todistustehtäviä on melko vähän geometrian oppikir-
joissa. Kuitenkin sekä todistusten rakentaminen että väitteiden kritisoiminen on tärkeä
osa matematiikkaa, jota tulisi kehittää kaikilla kouluasteilla, koska se kehittää syvälli-
sempää käsitteiden ymmärtämistä. [4] Tämän vuoksi laadinkin seuraavan, konkreettis-
ta tilannetta kuvaavan tehtävän 10 osoitus-tyyppiseksi. Tehtävässä täytyy osata paitsi
laatia osoitustyylinen ratkaisu, myös hahmottaa ja mallintaa ympytäkartion ja pallon
välinen suhde. Mallintamisen lisäksi tehtävässä täytyy osata käyttää myös yhdenmuo-
toisuutta. Viimeinen tehtävä 11 rakentuu taas todellisen tilanteen ympärille, jossa suo-
ran ympyräkartion muotoista mehulasia kallistetaan. Intuitiivisen käsitykseni mukaan
tällaiset tehtävät motivoivat oppilaita. Mallintamisen lisäksi tehtävässä täytyy osata
käyttää myös trigonometrisia funktioita sekä prosenttilaskentaa.

Tehtävien suunnittelussa ja valinnassa pyrkimykseni oli saada mahdollisimman monta
erilaista sisäkkäisten kappaleiden yhdistelmää, jotta oppilaat pääsevät mallintamaan
eri tilanteita. Lisäksi halusin antaa muutamia valmiita kuvia, mutta suurimmaksi osak-
si oppilaat pääsevät itse hahmottamaan kolmiulotteisen tilanteen mielessään ja sitten
luomaan siitä kaksiulotteisen mallinnoksen. Osa tehtävistä keskittyy pelkkään mallin-
tamiseen, mutta suurimmassa osassa tehtäviä oppilaan täytyy osata käyttää ratkaisus-
saan jo kurssilla aiemmin opittuja asioita. Näin luvun tehtävät nitovat yhteen sopivalla
tavalla koko kurssin keskeisimmät asiat.
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5 Lisätehtävät

Kuten jo aiemmin mainitsin, avaruudellisen hahmottamisen suhteen on todistetusti
eri tasoisia oppilaita, [8] ja [7]. Tehtävät nopeammin tekeville sekä lisätehtävien avulla
kokeeseen valmistautuville oppilaille halusin tarjota myös lisätehtäviä. Lisätehtäviä
laadin kolme molempia oppikirjan osan lukuja varten. Molempien lukujen ensimmäiset
lisätehtävät ovat perustehtäviä aiheeseen liittyen. Kaksi jälkimmäistä tehtävää ovat
vanhoja ylioppilastehtäviä, jotka käsittelevät lukujen aiheita.

Tehtävä 12 on kuvallinen perustehtävä suorien välisestä kulmasta. Tehtävän ratkaise-
misessa tulee kerrattua kosinilauseen tai trigonometristen funktioiden käyttöä. Tehtävä
13 on haasteellisempi, kevään 2007 pitkän matematiikan ylioppilastehtävä 9 suorien
välisistä kulmista, jossa täytyy osata käyttää sekä suoran projisoimista, trigonometrisia
funktioita että kosinilausetta. Tehtävä 14 on kevään 2009 yo-kokeen jokeritehtävä 14 vi-
nosta pyramidista. Tämä tehtävä vaatii jo avaruudellista hahmottamista ja pyramidin
leikkaamista tasolla, joka johdattelee oppilasta jo seuraavaan kappaleeseen. Tehtävän
tarkoituksena on luoda todellista haastetta oppilaille, joille avaruuden kulmat ovat
helpompia. Tehtävän ratkaisu vaatii myös trigonometristen funktioiden käyttöä.

Ensimmäinen avaruudellisen hahmottamisen lisätehtävä 15 kertaa pohdinnan B.2 sekä
tehtävän 7 a)-kohdan mallinnokset ja luo niiden välille yhteyden. Samalla tulee kerrat-
tua pallon pinta-alan lauseke. Tehtävä 16 on kevään 2010 ylioppilaskokeen tehtävä 4,
joka kertaa ja jatkaa tehtävän 7 c)-kohtaa. Tehtävä 17 on sanallinen todella vanha yli-
oppilastehtävä keväältä 1991 (t.5b). Tehtävässä yhdistyvät sekä sisäkkäiset että rikotut
kappaleet ja se on verbaaliseesti melko hankala, joten se vaatii myös tehtävänlukutai-
toa. Itse tehtävän ratkaiseminen vaatii yhdenmuotoisuuden käyttämistä.
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6 Opettajan opas

Tämä opettajan opas on tarkoitettu opettajalle tukemaan opetusta. Opas sisältää
suuntaa-antavan aikataulutuksen, kuvaa lyhyesti lukujen keskeiset sisällöt ja avaa poh-
dintatehtävien ideat. Osassa pohdintatehtävistä on annettu ohjeistus työskennellä joko
yhdessä tai parin kanssa; vapaamuotoisemmissa pohdinnoissa opettaja voi itse vali-
ta parhaan käsittelytavan. Tarkoituksena on kuitenkin, että pohdintatehtävät käytäisi
lopuksi opettajajohtoisesti läpi väärinymmärrysten välttämiseksi.

6.1 Ajankäyttösuunnitelma

Alla oleva ajankäyttösuunnitelma on tehty 45 minuutin oppitunteja ajatellen. Tuntijako
on suuntaa-antava ehdotus opettajalle oppituntien jaon suhteen.

Kulma avaruudessa (2 h)

Avaruudellinen hahmottaminen (2 h)

6.2 Kulma avaruudessa

Kappaleen keskeiset sisällöt ja tavoitteet:

• Kahden suoran välinen kulma

• Suoran ja tason välinen kulma

• Kahden tason välinen kulma

Tässä luvussa käsitellään suorien ja tasojen keskinäisiä suhteita sekä niiden välisiä
kulmia. Lisäksi tulee tason määritelmä sekä avaruuslävistäjän pituuden lause.

6.2.1 Pohdintatehtävät

Pohdinta A.1

• Pohdinnan tarkoituksena on johdatella suorien, tasojen ja avaruuslävistäjän ide-
aan
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• Tarkoituksena on, että oppilas saisi ensin miettiä kysymyksiä, sitten käydä ne läpi
parin kanssa

• Vastaukset: a) Ei, b) on, c) 2 ja 3, d) 2 ja 3, e) voi saada avaruuslävistäjälle, f)
kulmasta vastakkaiseen kulmaan.

Pohdinta A.2

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella suorien välisten kulmien määrittämistä
ja laskemista

• Ratkaisu vaatii a)-kohdassa Pythagoraan lauseen käyttöä ja c)-kohdassa suoran
siirtämistä

• Vastaukset: a) a
√

2, b) 90◦, c) 45◦

Pohdinta A.3

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella tason määritelmää

• Kaikki pohdinnan tilanteet selittyvät aiemmin annetulla tason määritelmällä

Pohdinta A.4

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella suoran projektion käsitettä tasolla

• c)-kohdassa tarvitaan trigonometrisia funktioita

• Vastaukset: a) 90◦, b) 0◦, c) 60◦

Pohdinta A.6

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella tasojen välisen kulman määrittämistä ja
laskemista

• Ratkaisu vaatii trigonometristen funktioiden käyttöä

• Vastaukset: a) 40◦, b) 90◦, c) 59◦

Pohdinta A.7

• Pohdinnan tarkoituksena on johdatella oppilaita ajatukseen avaruuslävistäjästä
käyttämällä kaksi kertaa Pythagoraan lausetta

• Vastaus: 3,58 metriä

• Tässä on hyvä huomauttaa, että todellisuudessahan tämän pituinen lauta ei mah-
du varastoon, jos sillä on leveyttä.
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6.3 Avaruudellinen hahmottaminen

Kappaleen keskeiset sisällöt ja tavoitteet:

Tässä luvussa harjoitellaan kolmiulotteisten kappaleiden oikeaa kaksiulotteista mal-
linnosta, joka tapahtuu usein tasoleikkauksen avulla. Tehtävien ratkaisussa käytetään
kurssilla aiemmin opittuja asioita.

6.3.1 Pohdintatehtävät

Pohdinta B.1

• Pohdinnan tarkoituksena on johdatella aiheeseen sekä tasoleikkauksen idea

• Leikkauskuvio:

• Tähän on tarkoitus lisätä GeoGebra-tiedosto, jolloin kappaletta pyörittämällä voi
havainnollistaa oppilaille mallintamista eri suunnista. Mikäli oppilailla on käy-
tössä esim. iPadit, voi oppilaiden antaa tehdä tämän itse.

Pohdinta B.2

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella oikeaa mallintamista

• Alkuarviolla tarkoitus herättää kiinnostusta ja hahmottaa tilannetta

• Oikea mallinnos täytyy tehdä kulman suunnasta, kuution lävistäjältä

• Todelliset kuvat edestä ja kulman suunnasta eli kuution lävistäjältä:

• Vastaus: 58%

• Tähän on tarkoitus lisätä GeoGebra-tiedosto, jolloin kappaletta pyörittämällä voi
havainnollistaa oppilaille mallintamista eri suunnista. Mikäli oppilailla on käy-
tössä esim. iPadit, voi oppilaiden antaa tehdä tämän itse.
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Pohdinta B.4

• Pohdinnan tarkoituksena on harjoitella oikeaa mallintamista

• Tasokuvat etutahkon ja lävistäjän suuntaisesti:

• Pohdinnan lopussa oleva kysymys on tarkoitettu eriyttäväksi kysymykseksi niille
oppilaille, jotka selvittävät tasokuvio-kysymyksen aiemmin. Vastaus: " oikeasta "
etukulmasta piirrettyä, lävistäjän suuntaista tasokuvaa.

• Tähän on tarkoitus lisätä GeoGebra-tiedosto, jolloin kappaletta pyörittämällä voi
havainnollistaa oppilaille mallintamista eri suunnista. Mikäli oppilailla on käy-
tössä esim. iPadit, voi oppilaiden antaa tehdä tämän itse.

Pohdinta B.5

• Pohdinnan tarkoituksena on huomata tilanteiden erot mallinnoksen suhteen. Tä-
mä vaatii sen, että huomaa kuution yläsärmien osuvan pyramidiin joka kohdasta,
mutta ympyräkartioon vain nurkista. Siksi pyramidissa mallinnoksen voi tehdä
kuution särmän suuntaisesti ja kartiossa se täytyy tehdä kuution lävistäjän suun-
taisesti.

• Mallinnoksia, kaksi ensimmäistä pyramidille, kaksi jälkimmäistä kartiolle: (en-
simmäinen ja viimeinen oikein)

• Ratkaiseminen vaatii yhdenmuotoisuutta

• Vastaukset: pyramidissa s =
ha

h − a
ja kartiossa r =

ha
√

2(h − a)

• Tähän on tarkoitus lisätä GeoGebra-tiedosto, jolloin kappaletta pyörittämällä voi
havainnollistaa oppilaille mallintamista eri suunnista. Mikäli oppilailla on käy-
tössä esim. iPadit, voi oppilaiden antaa tehdä tämän itse.
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A Kulma avaruudessa

Jo aiemmin määriteltiin piste ja suora avaruusgeometrian peruskäsitteinä. Tässä kap-
paleessa laajennetaan tarkastelua käsittelemällä suoria, tasoja ja niiden välisiä kulmia
kolmiulotteisessa avaruudessa. Tämän vuoksi tullaan myös määrittelemään avaruus-
geometrian uusi käsite; taso.

Pohdinta A.1 Tutkitaan avaruussuoria ja -tasoja. Pohdi seuraavia kysymyksiä ensin
yksin ja sen jälkeen esittäkää ja perustelkaa vastauksenne parin kanssa toisillenne.

a) Leikkaavatko kaksi erisuuntaista avaruussuoraa aina toisensa?

b) Jos suora on kohtisuorassa tasoa vastaan, onko jokainen taso, joka sisältää kysei-
sen suoran, kohtisuorassa tätä tasoa vastaan?

c) Kuinka monta suoraa tarvitset, jotta voit jakaa tason neljään osaan? Entä kuuteen
osaan?

d) Kuinka monta tasoa tarvitset, jotta voit jakaa avaruuden neljään osaan? Entä
kuuteen osaan?

e) Jos ohuen penaalin pituus on 19 cm, voisitko saada sinne mahtumaan 20 cm
pitkää viivoitinta? Miten?

f) Jos haluaisit saada laatikkoon mahtumaan mahdollisimman pitkän tikun, miten
sen asettaisit?

A.1 Avaruussuorien välinen kulma

Tasogeometrian yhteydessä tutustuttiin kahteen geometrian peruskäsitteeseen, pistee-
seen ja suoraan. Kun kaksi suoraa kulkee kolmiulotteisessa avaruudessa, niiden keski-
näinen asema voidaan määritellä niiden yhteisten pisteiden avulla.

Jos kahdella suoralla on täsmälleen yksi yhteinen piste, suorat leikkaavat toisensa. Jos
suorilla ei ole yhtään yhteistä pistettä, ne ovat yhdensuuntaiset tai ristikkäiset. Suorat
ovat yhdensuuntaiset, jos niillä ei ole yhtään yhteistä pistettä ja toinen saadaan toises-
ta siirtämällä; muussa tapauksessa suorat, joilla ei ole yhtään yhteistä pistettä, ovat
ristikkäiset. Jos kahdella suoralla on kaksi yhteistä pistettä, niiden kaikki pisteet ovat
yhteisiä, jolloin ne yhtyvät. Yhtyvät suorat ovat siis samat.
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Jos avaruussuorat leikkaavat toisensa, niiden väliin muodostuu neljä kulmaa. Pienintä
näistä kulmista kutsutaan suorien väliseksi kulmaksi. Ristikkäisten avaruussuorien väli-
nen kulma saadaan siirtämällä suorat niin, että ne leikkaavat toisensa. Alla olevassa
kuvassa ristikkäisten suorien m ja l välinen kulma saadaan siirtämällä suora l paikalle
l′. Tämän jälkeen niiden välinen kulma α lasketaan kuten leikkaavien suorien välinen
kulma. Sekä leikkaavien että ristikkäisten avaruussuorien välinen kulma α toteuttaa
ehdon 0◦ ≤ α ≤ 90◦. Yhdensuuntaisten ja yhtyvien suorien välinen kulma on 0◦.
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Pohdinta A.2 Kuution sivun pituus on a. Pohdi paperille perustellen,

a) miten lausut pohjalävistäjän BD pituuden kuution sivun pituuden avulla

b) mikä on pohjalävistäjien AC ja BD välinen kulma

c) mikä on pohjalävistäjän BD ja särmän FG välinen kulma?

A.2 Suoran ja tason välinen kulma

Pisteen ja suoran lisäksi myös taso on geometrian peruskäsite. Avaruuden taso voidaan
määrätä yksikäsitteisesti usealla eri tavalla. Kolme pistettä, jotka eivät ole samalla
suoralla, määräävät tason. Tasoa merkitään yleensä isolla kirjaimella.

Pohdinta A.3 Pohdi, miten seuraavissa tilanteissa saadaan määrättyä taso.
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Jos suoralla ja tasolla on täsmälleen yksi yhteinen piste, suora leikkaa tason. Jos suoralla
ja tasolla ei ole yhtään yhteistä pistettä, ne ovat yhdensuuntaiset. Jos suoralla ja tasolla
on kaksi yhteistä pistettä, suora on tasossa.

Jos suora ei ole tason kanssa yhdensuuntainen, suoran ja tason väliin muodostuu kul-
ma. Taso ja suora ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, jos leikkaava suora on kohti-
suorassa tason jokaista suoraa vastaan. Suora, joka on kohtisuorassa tasoa vastaan, on
tason normaali. Voidaan osoittaa, että suora on tason normaali, jos se on kohtisuorassa
kahta leikkauspisteen kautta kulkevaa tason suoraa vastaan.

Muut suoran ja tason väliset kulmat voidaan määritellä tason normaalin avulla valit-
semalla leikkaavalta suoralta jokin piste ja piirtämällä tasolle normaali tämän pisteen
kautta. Näin syntyvä normaalin ja tason leikkauspiste on pisteen projektio tasossa. Kun
suoran jokainen piste projisoidaan tasoon, saadaan suoran projektio tasossa. Suoran ja
tason välinen kulma on näin muodostuvan suorakulmaisen kolmion kulma α. Suoran ja
tason välinen kulma α toteuttaa aina ehdon 0◦ ≤ α ≤ 90◦.
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Pohdinta A.4 Pohdi, kuinka suuri suoralla olevan janan ja tason välinen kulma on,
kun suoran projektion pituus tasolla on

a) 0

b) janan pituinen

c) puolet janan pituudesta?

Mallitehtävä A.5 Mikä on suorakulmaisen särmiön korkeus, kun sen etutahkon
lävistäjä on 60◦ kulmassa pohjaan nähden? Särmiön neliön muotoisen pohjan sivun
pituus on 1.
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Ratkaisu:

Merkitään suorakulmaisen särmiön korkeutta kirjaimella x.

Tällöin

tan 60◦ =
x
1

x = tan 60◦

x =
√

3

Vastaus: Suorakulmaisen särmiön korkeus on
√

3.

A.3 Kahden tason välinen kulma

Jos kahden tason yhteiset pisteet muodostavat suoran, tällöin tasot leikkaavat toisen-
sa leikkaussuoraa pitkin. Jos kahdella tasolla ei ole yhtään yhteistä pistettä, tasot ovat
yhdensuuntaiset. Jos tason kaikki pisteet ovat samat toisen tason kanssa, tasot yhtyvät.
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Kahden tason välinen kulma on tasojen leikkaussuoralle tasoihin piirrettyjen normaalien
välinen kulma. Kahden tason välinen kulma toteuttaa aina ehdon 0◦ ≤ α ≤ 90◦. Yhden-
suuntaisten tasojen välinen kulma on 0◦. Jos tasojen välinen kulma on 90◦, tasot ovat
kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Pohdinta A.6 Pohdi, missä kulmassa alla olevaa suorakulmaista särmiötä leikkaava
taso on särmiön

a) pohjatahkoon nähden

b) etutahkoon nähden

c) päätytahkoon nähden?

Pohdinta A.7 Arvioi, mahtuuko 3,3 metrin mittainen laudanpätkä häkkivarastoon,
jonka leveys on 1,5 m, korkeus 2,4 m ja syvyys 2,2 m? Minkä mittainen on pisin
lauta, joka häkkivarastoon mahtuu?
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Lause A.8 Avaruuslävistäjän d pituus

d =
√

a2 + b2 + c2

Todistus:

Leikataan särmiö kuvan mukaisella tasolla, jolle avaruuslävistäjä kuuluu. Avaruus-
lävistäjä on tällöin tasolle muodostuvan suorakulmaisen kolmion hypotenuusa.

Suorakulmaisen särmiön pohjalävistäjän x pituus saadaan Pythagoraan lauseella

x2 = a2 + b2

Käyttämällä sitten Pythagoraan lausetta uudelleen saadaan

d2 = x2 + c2

d2 = a2 + b2 + c2

d = ±
√

a2 + b2 + c2

Koska d > 0, niin d =
√

a2 + b2 + c2.

Harjoitukset

1. Suorakulmaisen särmiön leveys on 3m, syvyys 4m ja korkeus 8m. Laske särmiön

a) avaruuslävistäjän HB pituus

b) avaruuslävistäjien HB ja GA välinen kulma. Mitä tulee ottaa huomioon avaruuslä-
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vistäjien kulmaa määrättäessä?

c) avaruuslävistäjien HB ja GA määräämän tason ja pohjan välinen kulma.

2. Missä kulmassa suorakulmaisen särmiön avaruuslävistäjä on särmiön

a) pohjatahkoon nähden

b) etutahkoon nähden

c) päätytahkoon nähden?

3. Kuution särmän pituus on a. Laske tahkon keskipisteen P etäisyys tasosta, jo-
ka halkaisee kuution pohjan ja kannen kahdeksi kolmioksi kuvan mukaisesti.
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4. Tutki, onko kuvan suorakulmaiseen särmiöön piirretty kolmio ACF suorakulmainen.

5. Kalle näkee pihaltaan pisteestä A kaksi lentokonetta; valkoisen pisteessä B ja sinisen
pisteessä C. Janojen AB ja AC välinen kulma on 64◦. Kalle tietää, että valkoinen lento-
kone lentää korkeudella 10,1 km ja sininen korkeudella 9,2 km. Laske lentokoneiden
välinen todellinen etäisyys, kun valkoisen lentokoneen etäisyys Kallesta maanpintaa
pitkin mitattuna on 12,4 km ja sinisen lentokoneen vastaava etäisyys on 9,9 km. Maan-
pinnan kaarevuutta ei oteta huomioon.

6. Määritä asteen tarkkuudella säännöllisen tetraedrin kahden vierekkäisen tahkon
välinen kulma.
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B Avaruudellinen hahmottaminen

Pohdinta B.1 Halkaise alla oleva kappale etusärmän suuntaisella tasolla puolesta
välistä kahtia ja piirrä saatu leikkauskuvio.

Avaruusgeometrian tehtäviä käsitellään usein tasokuvioiden avulla. Tehtävän ratkea-
misen kannalta keskeistä onkin tilanteen oikea mallintaminen, johon tässä kappaleessa
keskitytään. Tässä yhteydessä mallintamisella tarkoitetaan usein kolmiulotteisen kap-
paleen tai kappaleiden kaksiulotteista esitystä, jossa ilmenee kappaleen osien väliset
sekä kappaleiden keskinäiset suhteet. Mallinnoksen tarkoituksena on olla yksinker-
taistamassa todellista matemaattista ongelmatilannetta, joten siihen merkitään vain
tarvittavat lukuarvot ja suhteet jättäen pois kaikki ylimääräiset yksityiskohdat ja luo-
va piirtäminen. Usein avaruusgeometrisia tehtäviä mallinnetaan "leikkaamalla" kap-
paletta sopivan suuntaisella tasolla; toisin sanoen tarkastellaan kappaletta sopivasta
suunnasta.

Koska oikea mallintaminen on avaruusgeometrian tehtävissä keskeistä, siihen kan-
nattaa käyttää aikaa. Apuna tilanteen hahmottamisessa voi käyttää piirroksia ja kon-
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kreettisia esineitä. Usein avaruusgeometrian ongelmat käsittelevät sisäkkäisiä, toisiaan
leikkaavia sekä rikottuja kappaleita.

Pohdinta B.2 Pallon sisällä on suurin mahdollinen kuutio.

1. Arvioi ensin, kuinka monta prosenttia kuution särmän pituus on pallon hal-
kaisijasta.

2. Mikä seuraavassa kaksilotteisessa mallinnoksessa on pielessä? Korjaa mallin-
nos oikeaksi.

3. Ratkaise laskemalla, kuinka monta prosenttia kuution särmän pituus on pal-
lon halkaisijasta.

Mallitehtävä B.3 Puolipallon muotoisen juustokuvun pohjan halkaisija on 20 cm.
Mahtuuko 7 cm korkea ympyrälieriön muotoinen juusto kuvun alle, kun juuston
halkaisija on 12 cm?
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Ratkaisu:

Juustokuvun säde on 20 cm : 2 = 10 cm sekä juuston pohjan säde 12 cm : 2 = 6 cm.

Piirretään tasokuvio tilanteesta, jossa juustokuvun sisään on asetettu mahdollisim-
man korkea tehtävän mukainen juusto.

Merkitään juuston korkeutta x:llä. Pythagoraan lauseella saadaan

x2 + 62 = 102

x2 = 100 − 36

x2 = 64
x = ±8

Koska x > 0, saadaan x = 8 cm. Koska korkein mahdollinen juustokuvun alle
mahtuva juusto on 8 cm korkea, mahtuu 7 cm korkea juusto kuvun alle.

Vastaus: Mahtuu.

Pohdinta B.4 Kuution sisään laitetaan mahdollisimman suuri pallo. Tämän jälkeen
nurkkaan laitetaan vielä toinen mahdollisimman suuri pallo, joka sivuaa suurta
palloa ja kolmea kuution tahkoa kuvan mukaisesti. Piirrä tilanteesta tasokuvat
kuution etutahkon ja kuution lävistäjän suuntaisesti. Verratkaa piirroksia parin
kanssa.
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Kumpaa tasokuviota käyttäisit, jos tehtävänäsi olisi laskea pienen pallon säde, kun
kuution särmän pituus on 2?

Pohdinta B.5 Kuvassa on kaksi keskenään yhtäsuurta kuutiota. Toisen ympärille
asetetaan mahdollisimman pieni suora pyramidi ja toisen ympärille mahdollisim-
man pieni suora ympyräkartio. Kuution särmän pituus on a ja sekä pyramidin että
ympyräkartion korkeus on h. Piirrä tilanteista kaksiulotteiset mallinnokset ja lausu
pyramidin pohjaneliön sivu s ja kartion pohjaympyrän säde r annettujen muuttujien
avulla. Pohdi, miten pyramidin ja ympyräkartion mallinnokset eroavat toisistaan
ja miksi.

Harjoitukset

7. Määritä alla olevien kuvien perusteella kysytyt muuttujat muiden muuttujien avulla.
Sisälle piirretyt kappaleet ovat suurimmat mahdolliset.

a) pallon säde r kuution särmän a avulla
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b) kuution särmä s puolipallon säteen r avulla

c) kartion korkeus h puolipallon säteen R ja kartion säteen r avulla

d) kartion korkeus H lieriön korkeuden h, lieriön pohjaympyrän säteen r ja kartion
pohjaympyrän säteen R avulla.

8. Ympyrälieriön muotoisen pylvään korkeus on 5 m ja ympärysmitta 2 m. Kuinka
pitkä valosarja tarvitaan, jotta se yltäisi pylvään alhaalta ylös kiertäen pylvään neljä
kertaa ympäri?

9. Mikä on pienimmän sellaisen suoran ympyrälieriön tilavuus, jonka pohjalle mahtuu
vierekkäin neljä r-säteistä palloa?
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10. Osoita, että 50 cm korkean suoran ympyräkartion sisälle mahtuu halkaisijaltaan 16
cm kokoinen pallo, kun ympyräkartion pohjan säde on 9,8 cm.

11. Suoran ympyrälieriön muotoinen muki, jonka korkeus on 6 cm ja tilavuus 3 dl, on
täynnä mehua. Kuinka monta prosenttia mehusta on jäljellä sen jälkeen, kun mukia
kallistetaan 30◦?

Lisätehtävät

KULMA AVARUUDESSA

12. Laske kuvan kulma α.

13. Laske kuution avaruuslävistäjän AG ja sivutahkon lävistäjän AC vä-
linen kulma 0,1 asteen tarkkuudella. Laske edelleen avaruuslävistä-
jän AG ja sivutahkon lävistäjän BD suuntien välinen kulma. [K07/9]
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14. Vinon pyramidin pohja on neliö, jonka sivu on a. Pyramidin kahden vastakkai-
sen sivutahkon kulmat pohjan kanssa ovat 30 ja 135 astetta (pyramidin sisäpuolelta
mitattuina).

a) Laske pyramidin korkeus. (3 p.)

b) Määritä pyramidin tilavuus. (2 p.)

c) Kahden muun sivutahkon kulmat pohjan kanssa ovat keskenään yhtä suuret. Määritä
tämä kulma asteen tarkkuudella. (4 p.) [K09/14]

AVARUUDELLINEN HAHMOTTAMINEN

15. Laske kuution ympäri ja sisään piirrettyjen pallojen pinta-alojen suhde.

16. Puolipallon sisällä on kuutio siten, että sen yksi sivutahko on puolipallon pohjatasol-
la ja vastakkaisen sivutahkon kärkipisteet ovat pallopinnalla. Kuinka monta prosenttia
kuution tilavuus on puolipallon tilavuudesta? [K10/4]
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17. Suoran ympyräkartion pohjana on kuution pohjaneliöön sisäänpiirretty ympyrä.
Kartio leikkaa kuution vastakkaisen tahkon pitkin ympyrä, jonka ala on kolmasosa
pohjaympyrän alasta. Laske kartion tilavuuden ja kuution tilavuuden suhde. [K91/5b]

C Tehtävien vastaukset

1.

a) 9,4 m

b) 50,2 ◦

c) 69,4 ◦

2.

a) 29,1 ◦

b) 18,9 ◦

c) 54,2 ◦
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3.
a

2
√

2
4. Ei ole.

5. 15,8 km

6. 70,5 ◦

7.

a) r =
1
2

a

b) s = r
√

2
3

c) h =
√

R2 − r2

d) H =
hR

R − r

8. 9,4 m

9. πr3(6 + 4
√

2)

10. Osoita.

11. 62 %

12. 46,2 ◦

13. 35,3 ◦ ja 90 ◦

14.

a)
1
2

(
√

3 + 1)a

b)
1
6

(
√

3 + 1)a3

c) 70 ◦

15.
1
3

16. 26 %

17.
3 +
√

3
24

π
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