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Yhtälöpari koordinaatistossa -peli 

 

Alkuvalmistelut 

Pelaajien olisi hyvä ymmärtää yhtälöparin käsite ja yhtälöiden piirtäminen 

koordinaatistoon. Lisäksi olisi hyvä tietää, mitä suorien leikkauspiste tarkoittaa.  

Pelin kulku 

Peliä pelataan pareittain. Kukin pelaaja nostaa vuorollaan yhden funktiokortin sekä yhden 

operaattorikortin. Jokaisessa kortissa on yksi lineaarinen yhtälö, ja kortti asetetaan 

koordinaatistoon suoraksi kortissa olevan yhtälön määrittämälle paikalle. Operaattorikortti 

asetetaan pelilaudan viereen. Kun suoria on enemmän kuin yksi, ja mikäli ne eivät ole 

samansuuntaiset, on pelaajan määritettävä niiden kaikki leikkauspisteet, jos 

operaattorikortissa on yhtäsuuruusmerkki. Jos operaattorikortissa on taas 

epäyhtälömerkki, on pelaajan kyettävä antamaan ehto, jolla epäyhtälö toteutuu 

(esimerkiksi    ). Jos pelaaja asettaa suoran ja määrittää leikkauspisteet/epäyhtälön 

toteuttavan ehdon oikein, hän saa pisteen. Mikäli hän huomaa vastapelurin tekevän 

virheen ja korjaa tämän, saa hän pisteen parinsa sijaan. Ensimmäisenä kymmenen 

pistettä ansainnut pelaaja voittaa. 

Vinkki: Peliä voi helpottaa jättämällä epäyhtälöt kokonaan pois. Lisähaastetta saa 

määrittämällä leikkauspisteiden sijaan esimerkiksi suorien x-akselin kanssa rajaaman 

pinta-alan tai käyttämällä haastavampia yhtälöitä. Esimerkiksi lukion loppuvaiheessa 

yhtälöt voivat olla toisen ja kolmannen asteen yhtälöitä, jolloin pelaajien tulee laskea niiden 

rajaama pinta-ala integroimalla. 

Liitteet 

 koordinaatistopohja 

 yhtälökortit 

 operaattorikortit 

Avainsanat: yhtälöpari, koordinaatisto, funktio, epäyhtälö 

Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio 

Välineet: koordinaatistopohja, suoran yhtälö -kortit, yhtäsuuruus- ja erisuuruusmerkit (optio) 

Kuvaus: Pareittain pelattavassa oppimispelissä pelaajat asettavat yhtälökortteja pöydällä 

olevaan koordinaatistoon. Tavoitteena on ratkaista yhtälöpari graafisesti. Peli havainnollistaa 

yhtälöparin ratkaisussa olennaisia asioita. Peliä voidaan laajentaa myös epäyhtälöihin ja 

integrointiin. 
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