
 Ryhmä 1 

 

Jokainen ryhmän jäsen piirtää suorakulmaisen kolmion, jossa on terävä kulma α=31
o
. 

Jokaisessa kolmiossa tulee olla erimittaiset kateetit. Käyttäkää apuna kulmaviivainta. 

 

1. Mittaa kulman α viereisen- ja vastaisen kateettien pituudet, ja merkitse ne kuvaasi. 

2. Miettikää ryhmässä miten kulman α vastaisen kateetin pituus vaikuttaa viereisen 

kateetin pituuteen.  

3. Laske vastaisen kateetin pituuden suhde viereisen kateetin pituuteen. 

4. Vertailkaa tuloksia ryhmänne sisällä. Mitä huomaatte? Osaatteko selittää mistä 

ilmiö johtuu?      

5. Kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu, laatikaa taulukko, jossa yhtenä 

sarakkeena on kulman suuruus ja toisena kateettien välinen suhdeluku (Kohdan 3 

tulos).  Lisää tietoa taulukkoonne saatte kyselemällä muiden ryhmien vastaavia 

tuloksia.  

 

Ryhmä 2 

 

Jokainen ryhmän jäsen piirtää suorakulmaisen kolmion, jossa on terävä kulma α=75
o
. 

Jokaisessa kolmiossa tulee olla erimittaiset kateetit. Käyttäkää apuna kulmaviivainta. 

 

1. Mittaa kulman α viereisen- ja vastaisen kateettien pituudet, ja merkitse ne kuvaasi. 

2. Miettikää ryhmässä miten kulman α vastaisen kateetin pituus vaikuttaa viereisen 

kateetin pituuteen.  

3. Laske vastaisen kateetin pituuden suhde viereisen kateetin pituuteen. 

4. Vertailkaa tuloksia ryhmänne sisällä. Mitä huomaatte? Osaatteko selittää mistä 

ilmiö johtuu?  

5. Kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu, laatikaa taulukko, jossa yhtenä 

sarakkeena on kulman suuruus ja toisena kateettien välinen suhdeluku (Kohdan 3 

tulos).  Lisää tietoa taulukkoonne saatte kyselemällä muiden ryhmien vastaavia 

tuloksia.  

 

Ryhmä 3 

 

Jokainen ryhmän jäsen piirtää suorakulmaisen kolmion, jossa on terävä kulma α=63
o
. 

Jokaisessa kolmiossa tulee olla erimittaiset kateetit. Käyttäkää apuna kulmaviivainta. 

 

1. Mittaa kulman α viereisen- ja vastaisen kateettien pituudet, ja merkitse ne kuvaasi. 

2. Miettikää ryhmässä miten kulman α vastaisen kateetin pituus vaikuttaa viereisen 

kateetin pituuteen.  

3. Laske vastaisen kateetin pituuden suhde viereisen kateetin pituuteen. 

4. Vertailkaa tuloksia ryhmänne sisällä. Mitä huomaatte? Osaatteko selittää mistä 

ilmiö johtuu?   

5.  Kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu, laatikaa taulukko, jossa yhtenä 

sarakkeena on kulman suuruus ja toisena kateettien välinen suhdeluku (Kohdan 3 



tulos).  Lisää tietoa taulukkoonne saatte kyselemällä muiden ryhmien vastaavia 

tuloksia.  

 

Ryhmä 4  

 

Jokainen ryhmän jäsen piirtää suorakulmaisen kolmion, jossa on terävä kulma α=40
o
. 

Jokaisessa kolmiossa tulee olla erimittaiset kateetit. Käyttäkää apuna kulmaviivainta. 

 

1. Mittaa kulman α viereisen- ja vastaisen kateettien pituudet, ja merkitse ne kuvaasi. 

2. Miettikää ryhmässä miten kulman α vastaisen kateetin pituus vaikuttaa viereisen 

kateetin pituuteen.  

3. Laske vastaisen kateetin pituuden suhde viereisen kateetin pituuteen. 

4. Vertailkaa tuloksia ryhmänne sisällä. Mitä huomaatte? Osaatteko selittää mistä 

ilmiö johtuu?    

5. Kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu, laatikaa taulukko, jossa yhtenä 

sarakkeena on kulman suuruus ja toisena kateettien välinen suhdeluku (Kohdan 3 

tulos).  Lisää tietoa taulukkoonne saatte kyselemällä muiden ryhmien vastaavia 

tuloksia.  

 

 

 

 

 

Ryhmä 5 

 

 Jokainen ryhmän jäsen piirtää suorakulmaisen kolmion, jossa on terävä kulma α=57
o
. 

Jokaisessa kolmiossa tulee olla erimittaiset kateetit. Käyttäkää apuna kulmaviivainta. 

 

1. Mittaa kulman α viereisen- ja vastaisen kateettien pituudet, ja merkitse ne kuvaasi. 

2. Miettikää ryhmässä miten kulman α vastaisen kateetin pituus vaikuttaa viereisen 

kateetin pituuteen.  

3. Laske vastaisen kateetin pituuden suhde viereisen kateetin pituuteen. 

4. Vertailkaa tuloksia ryhmänne sisällä. Mitä huomaatte? Osaatteko selittää mistä 

ilmiö johtuu? 

5. Kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu, laatikaa taulukko, jossa yhtenä 

sarakkeena on kulman suuruus ja toisena kateettien välinen suhdeluku (Kohdan 3 

tulos).  Lisää tietoa taulukkoonne saatte kyselemällä muiden ryhmien vastaavia 

tuloksia. 

 

 

 

 


