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Przed użyciem kalkulatora

Informacje o tym podręczniku
• W żadnym wypadku CASIO Computer Co., Ltd. nie ponosi żadnej

odpowiedzialności w stosunku do użytkownika za specjalne,
nieprzewidziane, przypadkowe lub uboczne szkody, powstałe w związku
z nabyciem lub użytkowaniem tego produktu i dołączonych do niego
artykułów.

• Co więcej, CASIO Computer Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek roszczenia wysuwane przez osoby trzecie, wynikające z
użytkowania tego produktu i dołączonych do niego artykułów.

• Jeśli wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie przykładowe operacje
w tym podręczniku zakładają, że kalkulator jest w swoim ustawieniu
domyślnym. Użyj metody z rozdziału „Inicjalizacja kalkulatora”, aby
powrócić do ustawienia domyślnego kalkulatora.

• Treść tej instrukcji obsługi może zostać zmieniona bez wcześniejszej
zapowiedzi.

• Wyświetlenia i ilustracje (takie jak oznakowania klawiszy) pokazane w
tym podręczniku są tylko przykładowe i mogą się nieco różnić od
wyglądu rzeczywistego przedstawianych elementów.

• QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE
INCORPORATED w Japonii i innych krajach.

• Nazwy firm i produktów użyte w tym podręczniku mogą być
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich
odpowiednich właścicieli.

Inicjalizacja kalkulatora
Wykonaj następujące czynności, aby zainicjować kalkulator oraz
przywrócić ustawienia domyślne trybu obliczania i konfiguracji kalkulatora.
Weź pod uwagę, że ta operacja kasuje również wszystkie dane obecne w
pamięci kalkulatora.

(CLR) (All) (Yes)

Środki ostrożności
Przed użyciem kalkulatora zapoznaj się z poniższymi środkami
ostrożności.
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Środki ostrożności

Bateria
• Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Używać wyłącznie rodzaju baterii podanego dla tego kalkulatora w

tym podręczniku.

Środki ostrożności podczas obsługi
• Baterię należy wymienić zgodnie z poniższym harmonogramem, nawet

jeżeli kalkulator działa prawidłowo. Używanie baterii po upływie
określonej liczby lat może spowodować nieprawidłowe działanie
kalkulatora. Baterię wymienić niezwłocznie po zaobserwowaniu
blaknięcia cyfr na wyświetlaczu.

fx-82ES PLUS/fx-95ES PLUS: co dwa lata
fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS: co trzy lata

• Ze zużytej baterii może wyciec niebezpieczna substancja, powodując
uszkodzenie kalkulatora i jego nieprawidłowe działanie. Zużytą baterię
niezwłocznie wyjąć z kalkulatora.

• Bateria dostarczona z kalkulatorem jest używana w trakcie testów
fabrycznych, a także wyładowuje się nieznacznie w trakcie dostawy
i przechowywania. W związku z tym jej okres eksploatacji może być
krótszy niż nowych baterii.

• Nie używaj w tym produkcie baterii jednorazowej na bazie niklu, jako
baterii głównej. Niezgodność między takimi bateriami a wymaganiami
technicznymi produktu może skrócić żywotność baterii oraz
spowodować awarię produktu.

• Unikaj używania i przechowywania kalkulatora w miejscach narażonych
na temperatury ekstremalne, wysoką wilgotność i kurz.

• Nie narażaj kalkulatora na silne uderzenia, nacisk lub zgięcie.
• Nigdy nie próbuj demontować kalkulatora.
• Używaj miękkiej i suchej szmatki do czyszczenia zewnętrznej części

kalkulatora.
• Ilekroć wyrzucasz kalkulator lub baterie, upewnij się, że robisz to

zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Pierwsze kroki

Zdejmowanie twardego futerału
Przed użyciem kalkulatora przesuń jego twardy futerał, aby go zdjąć, a
następnie nałóż futerał na tył kalkulatora tak, jak pokazano na poniższej
ilustracji.
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Włączanie i wyłączanie zasilania
• Naciśnij klawisz , aby włączyć kalkulator.
• Naciśnij klawisz (OFF), aby wyłączyć kalkulator.

Uwaga

• Kalkulator wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykonasz żadnych operacji przez około
10 minut. Naciśnij klawisz , aby ponownie włączyć kalkulator.

Regulowanie kontrastu wyświetlacza
1. fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS: Naciśnij klawisz 

(SETUP) ( CONT ).
fx-95ES PLUS: Naciśnij klawisz (SETUP) ( CONT ).

2. Użyj klawisza  i , aby dostosować kontrast wyświetlacza.
3. Kiedy wszystkie ustawienia są takie jak zamierzone, naciśnij klawisz

.

Ważne!

• Jeżeli regulowanie kontrastu wyświetlacza nie poprawia jego czytelności, oznacza to
prawdopodobnie, że bateria jest słaba. Wymień baterię.

Oznakowania klawiszy
Naciśnięcie klawisza  lub , a następnie drugiego klawisza
spowoduje wykonanie zamiennej funkcji drugiego klawisza. Funkcja
zamienna jest wskazana przez tekst wydrukowany powyżej klawisza.
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(1) Funkcja klawisza (2) Funkcja zamienna

• Poniżej przedstawiono przykład przedstawiania obsługi funkcji
zamiennej w tym podręczniku.

Przykład: (sin-1)* 1
* Oznacza funkcję, do której dostęp można uzyskać, naciskając

klawisze pokazane przed nią ( ). Zauważ, że część ta nie
jest opisem naciskanych klawiszy.

• Poniżej przedstawiono przykład klawiszy używanych do wybierania
pozycji menu ekranowego w tym podręczniku.

Przykład: (COMP)*

* Oznacza pozycję menu wybieraną przez naciśnięcie
poprzedzających ją klawiszy ( ). Zauważ, że część ta nie jest
opisem naciskanych klawiszy.

• Klawisz kursora jest oznaczony czterema strzałkami wskazującymi
kierunek, jak pokazano na poniższej ilustracji. W tym podręczniku
operacje przesuwania kursora są przedstawiane przy użyciu klawiszy

, ,  i .

Odczytywanie wyświetlacza
Wyświetlacz dwuliniowy umożliwia jednoczesne wyświetlanie
wprowadzanego wyrażenia i jego wyniku.

(1) Wprowadzone wyrażenie
(2) Wynik obliczenia
(3) Wskaźniki

• Jeżeli wskaźnik  pojawi się po prawej stronie wyniku obliczenia,
znaczy to, że wyświetlanie wyniku jest kontynuowane w prawo. Użyj
klawisza  i , aby przewinąć wyświetlanie wyniku.
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• Jeżeli wskaźnik  pojawi się po prawej stronie wprowadzonego
wyrażenia, znaczy to, że wyświetlanie wyrażenia jest kontynuowane w
prawo. Użyj klawisza  i , aby przewinąć wyświetlanie
wprowadzonego wyrażenia. Weź pod uwagę, że jeżeli chcesz
przewinąć wprowadzone wyrażenie, podczas gdy zarówno wskaźnik ,
jak i  są wyświetlone, musisz nacisnąć najpierw klawisz ,
a następnie użyć klawisza  i , aby przewinąć.

Wskaźniki wyświetlania

Wskaźnik: Znaczenie:

Klawiatura została zmieniona przez naciśnięcie
klawisza . Klawiatura powróci do stanu
pierwotnego i wskaźnik ten zniknie po naciśnięciu
klawisza.

Tryb alfa został wprowadzony przez naciśnięcie
klawisza . Wprowadzenie trybu alfa będzie
dezaktywowane po naciśnięciu klawisza.

M
W pamięci niezależnej znajduje się wprowadzona
wartość.

STO

Kalkulator oczekuje wprowadzenia nazwy
zmiennej, aby przyporządkować wartość do tej
zmiennej. Ten wskaźnik pojawia się po naciśnięciu
klawisza (STO).

RCL
Kalkulator oczekuje wprowadzenia nazwy
zmiennej, aby przywołać wartość tej zmiennej. Ten
wskaźnik pojawia się po naciśnięciu klawisza .

STAT Kalkulator jest w trybie STAT.

Jednostką wartości domyślnej kąta jest stopień.

Jednostką wartości domyślnej kąta jest radian.

Jednostką wartości domyślnej kąta jest grad.

FIX Wybrano stałą liczbę miejsc dziesiętnych.

SCI Wybrano stałą liczbę cyfr znaczących.
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Math
Wyświetlanie naturalne jest wybrane jako format
wyświetlania.

W pamięci są dane historii obliczeń i można je
odtworzyć albo jest więcej danych powyżej/poniżej
obecnego ekranu.

Disp
Wyświetlacz pokazuje obecnie wynik pośredniego
obliczenia wyrażenia wielozdaniowego.

Ważne!

• W przypadku niektórych operacji, których obliczenie wymaga długiego czasu,
wyświetlacz może pokazywać tylko wskaźniki (bez żadnych wartości), podczas gdy
kalkulator dokonuje obliczeń.

Korzystanie z menu
Niektórych operacji kalkulatora dokonuje się, używając menu.
Przykładowo naciśnięcie klawisza  lub  spowoduje wyświetlenie
menu odpowiednich funkcji.
Powinno się wykonać poniższe operacje, aby poruszać się między menu.
• Można wybrać element menu, naciskając klawisz liczbowy, który

odpowiada liczbie znajdującej się po lewej stronie na ekranie menu.
• Wskaźnik  w prawym górnym rogu znaczy, że jest jeszcze jedno

menu poniżej obecnego. Wskaźnik  oznacza kolejne menu powyżej.
Użyj klawisza  i , aby przełączać między menu.

• Aby zamknąć menu bez wybierania żadnej pozycji, naciśnij klawisz .
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Tryby obliczeń i konfiguracja
kalkulatora

Tryb obliczeń
Przed uruchomieniem obliczeń najpierw trzeba przełączyć na odpowiedni
tryb zgodnie z informacjami w poniższej tabeli.

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS

Rodzaj operacji do wykonania: Naciskane klawisze:

Obliczenia ogólne (COMP)

Obliczenia statystyczne i obliczenia regresji (STAT)

Tworzenie tabeli numerycznej opartej na
wyrażeniu

(TABLE)

fx-95ES PLUS

Rodzaj operacji do wykonania: Naciskane klawisze:

Obliczenia ogólne (COMP)

Obliczenia statystyczne i obliczenia regresji (STAT)

Rozwiązanie równania (EQN)

Tworzenie tabeli numerycznej opartej na
wyrażeniu

(TABLE)

Rozwiązywanie nierówności (INEQ)

Obliczanie proporcji (RATIO)

Uwaga

• Tryb domyślny kalkulatora to tryb COMP.
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Konfiguracja ustawień kalkulatora
Naciśnięcie klawisza (SETUP) umożliwia wyświetlenie menu
konfiguracji, którego można użyć do sterowania wykonywaniem
i wyświetlaniem obliczeń. Menu konfiguracji ma dwa ekrany, między
którymi można się przełączać, używając klawisza  i .

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS

fx-95ES PLUS

Podkreślone ( ___ ) ustawienia są ustawieniami domyślnymi.

Określanie formatu wyświetlania

Określanie tego
formatu
wyświetlania:

Naciskane klawisze:

Wyświetlanie
naturalne
(MthIO-MathO)

(SETUP) (MthIO) (MathO)

Wyświetlanie
naturalne
(MthIO-LineO)

(SETUP) (MthIO) (LineO)

Wyświetlanie liniowe
(LineIO)

(SETUP) (LineIO)

Wyświetlanie naturalne (MthIO-MathO, MthIO-LineO) powoduje, że
ułamki, liczby niewymierne i inne wyrażenia będą wyświetlone tak, jak są
one zapisywane na papierze.
Ustawienie MthIO-MathO powoduje wyświetlanie wprowadzanych danych
i wyników obliczeń tak, jak są one zapisywane na papierze.
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Ustawienie MthIO-LineO powoduje wyświetlanie wprowadzanych danych
w taki sam sposób, co ustawienie MthIO-MathO, ale wyniki obliczeń są
wyświetlane w formacie liniowym.
Wyświetlanie liniowe (LineIO) powoduje, że ułamki i inne wyrażenia będą
wyświetlone w jednej linii.

Przykłady:
MthIO-MathO

MthIO-LineO
(format liczb: Norm 1)

MthIO-LineO
(format liczb: Norm 2)

LineIO
(format liczb: Norm 1)

Uwaga

• Kalkulator przełącza się automatycznie na wyświetlanie liniowe po przełączeniu w tryb
STAT.

Określanie domyślnej jednostki kąta

Określanie tej
domyślnej jednostki
kąta:

Naciskane klawisze:

Stopnie (SETUP) (Deg)
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Radiany (SETUP) (Rad)

Grady (SETUP) (Gra)

90°= π/2 radianów = 100 gradów

Określanie formatu liczb
Umożliwia określanie liczby cyfr wyniku obliczenia.

Określane
ustawienie:

Naciskane klawisze:

Liczba miejsc
dziesiętnych

(SETUP) (Fix)  - 

Liczba cyfr
znaczących

(SETUP) (Sci)  - 

Zakres formatu
wykładniczego

(SETUP) (Norm) (Norm 1) lub
(Norm 2)

Fix: Określona wartość (od 0 do 9) umożliwia kontrolowanie liczby miejsc
dziesiętnych dla wyświetlanych wyników obliczenia. Wyniki obliczeń są
przed wyświetleniem zaokrąglane do wyszczególnionej cyfry.
Przykład: (LineIO) 100 ÷ 7 = 14,286 (Fix 3)

14,29 (Fix 2)
Sci: Określona wartość (od 0 do 9) umożliwia kontrolowanie liczby cyfr
znaczących dla wyświetlanych wyników obliczenia. Wyniki obliczeń są
przed wyświetleniem zaokrąglane do wyszczególnionej cyfry.
Przykład: (LineIO) 1 ÷ 7 = 1,4286 × 10-1 (Sci 5)

1,429 × 10-1 (Sci 4)
1,428571429 × 10-1 (Sci 0)

Norm: Wybranie jednego z dwóch dostępnych ustawień (Norm 1, Norm 2)
decyduje o zakresie, w którym wyniki będą wyświetlane w formacie
wykładniczym. Poza wyszczególnionym zakresem wyniki są wyświetlane
w formacie niewykładniczym.
Norm 1: 10-2 > |x|, |x| ≧ 1010

Norm 2: 10-9 > |x|, |x| ≧ 1010

Przykład: (LineIO) 1 ÷ 200 = 5 × 10-3 (Norm 1)
0,005 (Norm 2)
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Określanie formatu wyświetlania ułamków

Określanie tego
formatu wyświetlania
ułamków:

Naciskane klawisze:

Mieszany (SETUP) (ab/c)

Niewłaściwy (SETUP) (d/c)

Określanie formatu liczb zespolonych (tylko fx-95ES PLUS)

Określanie tego
formatu liczb
zespolonych:

Naciskane klawisze:

Współrzędne
prostokątne

(SETUP) (CMPLX) (a+bi)

Współrzędne
biegunowe

(SETUP) (CMPLX) (r∠θ)

Określanie formatu danych statystycznych
Umożliwia określanie wyświetlania kolumny FREQ (częstotliwości) w
edytorze statystycznym w trybie STAT.

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS

Określane
ustawienie:

Naciskane klawisze:

Pokazywanie kolumny
FREQ

(SETUP) (STAT) (ON)

Ukrywanie kolumny
FREQ

(SETUP) (STAT) (OFF)
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fx-95ES PLUS

Określane
ustawienie:

Naciskane klawisze:

Pokazywanie kolumny
FREQ

(SETUP) (STAT) (ON)

Ukrywanie kolumny
FREQ

(SETUP) (STAT) (OFF)

Określanie formatu wyświetlania punktu dziesiętnego
Umożliwia określanie wyświetlania kropki lub przecinka jako punktu
dziesiętnego w wynikach obliczania. Kropka jest zawsze wyświetlana
podczas wprowadzania danych.

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS

Określanie tego
formatu wyświetlania
punktu dziesiętnego:

Naciskane klawisze:

Kropka (.) (SETUP) (Disp) (Dot)

Przecinek (,) (SETUP) (Disp) (Comma)

fx-95ES PLUS

Określanie tego
formatu wyświetlania
punktu dziesiętnego:

Naciskane klawisze:

Kropka (.) (SETUP) (Disp) (Dot)

Przecinek (,) (SETUP) (Disp) (Comma)

Uwaga

• Kiedy kropka jest wybrana jako punkt dziesiętny, separatorem wielokrotnych wyników
jest przecinek (,). Kiedy wybrany jest przecinek, separatorem jest średnik (;).
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Regulowanie kontrastu wyświetlacza
fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS: (SETUP)
( CONT )
fx-95ES PLUS: (SETUP) ( CONT )
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Pierwsze kroki”.

Uruchamianie ustawień kalkulatora
Wykonaj następującą procedurę, aby zainicjować kalkulator, co spowoduje
powrót do trybu obliczeń COMP i przywrócenie wartości domyślnych
wszystkich innych ustawień, włączając ustawienia menu konfiguracji.

(CLR) (Setup) (Yes)

Ustawienie: Wartość zainicjowana:

Tryb obliczeń COMP

Format wyświetlania MthIO-MathO

Jednostka kąta Deg

Format liczb Norm 1

Format wyświetlania
ułamków

d/c

Format liczb
zespolonych (tylko
fx-95ES PLUS)

a+bi

Format danych
statystycznych

OFF

Punkt dziesiętny Dot
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Wprowadzanie wyrażeń i
wartości

Podstawowe zasady wprowadzania
danych
Obliczenia mogą być wprowadzone tak, jak są one napisane. Po
naciśnięciu klawisza  kolejność pierwszeństwa obliczeń będzie
określona automatycznie i wynik pojawi się na wyświetlaczu.

Przykład 1: 4 × sin30 × (30 + 10 × 3) = 120

*1 Wprowadzenie nawiasu zamykającego jest konieczne przy funkcjach
sin, sinh i innych funkcjach, które zawierają nawiasy.

*2 Te znaki mnożenia (×) można pominąć. Znak mnożenia można
pominąć, jeżeli pojawia się bezpośrednio przed otwartym nawiasem,
bezpośrednio przed funkcją sin lub inną funkcją, która zawiera nawiasy,
bezpośrednio przed funkcją Ran# (liczba losowa) lub bezpośrednio
przed zmienną (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), stałymi naukowymi, π lub e.

*3 Nawias zamykający bezpośrednio przed operacją  można pominąć.

Przykład 2: Pomijanie wprowadzenia operacji *2 i *3 w powyższym
przykładzie.

4 30 30 10 3

Uwaga

• Jeżeli obliczenie okaże się dłuższe niż szerokość ekranu podczas wpisywania danych,
ekran przewinie się automatycznie w prawo, a wskaźnik  pojawi się na
wyświetlaczu. Kiedy to nastąpi, można przewinąć ekran z powrotem w lewo, używając
klawisza  i , aby przesunąć kursor.
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• Gdy wybrana jest funkcja wyświetlania liniowego, naciśnięcie klawisza 
spowoduje przesunięcie kursora na początek obliczeń, podczas gdy naciśnięcie
klawisza  — przesunięcie na koniec.

• Jeżeli wybrana jest funkcja wyświetlania naturalnego, naciśnięcie klawisza , gdy
kursor jest na końcu wprowadzanego obliczenia, spowoduje przesunięcie kursora na
jego początek, podczas gdy naciśnięcie klawisza , kiedy kursor jest na początku,
spowoduje przesunięcie kursora na jego koniec.

• Jedno wyrażenie może składać się z 99 bajtów danych. Każda cyfra, symbol lub
funkcja zajmuje zazwyczaj jeden bajt. Niektóre funkcje wymagają od 3 do 13 bajtów.

• Kursor zmieni kształt na , gdy zostanie 10 lub mniej bajtów miejsca na
wprowadzenie danych. Jeżeli tak się stanie, zakończ wprowadzanie danych i naciśnij
klawisz .

Wprowadzanie danych przy pomocy
wyświetlania naturalnego
Wybór wyświetlania naturalnego umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie
ułamków i pewnych funkcji (log, , , , , , , , , ,
Abs) tak samo, jak są zapisane w podręczniku.

Przykład: 
2 + √2
1 + √2

  (MthIO-MathO)

2 2 1 2

Ważne!

• Niektóre typy wprowadzonych wyrażeń mogą spowodować, iż wysokość formuły
obliczania będzie większa niż jedna linia wyświetlacza. Najwyższa dopuszczalna
wysokość wprowadzanego wyrażenia to dwa ekrany wyświetlacza (31 punktów × 2).
Dalsze wprowadzanie danych stanie się niemożliwe, jeżeli wysokość wpisywanego
obliczenia przekroczy dopuszczalny limit.

• Zagnieżdżanie funkcji i nawiasów jest dopuszczalne. Dalsze wprowadzanie danych
stanie się niemożliwe, jeżeli zagnieżdżona zostanie zbyt duża liczba funkcji i/lub
nawiasów. Gdy to się zdarzy, podziel obliczenie na kilka części i oblicz każdą z nich
osobno.

Uwaga

• Po naciśnięciu klawisza  i uzyskaniu wyniku w trybie wyświetlania naturalnego
część wprowadzonego wyrażenia może zostać obcięta. Aby przejrzeć jeszcze raz

18



wprowadzone przez siebie wyrażenie, naciśnij klawisz , a następnie użyj klawisza
 i  w celu przewijania wprowadzonego wyrażenia.

Zakres obliczeń formatu √ 
Wyniki zawierające znak pierwiastka kwadratowego mogą mieć do dwóch
składników (składnik całkowity też jest uznawany za składnik).

Jeżeli wynik obliczenia ma format ± 
a√b

c
 ± 

d√e
f

*
, wyniki obliczenia

w postaci √  są wyświetlane przy użyciu formatów pokazanych poniżej.

± a√b, ± d ± a√b, 
± a'√b ± d'√e

c'

* Przedziały współczynników (a, b, c, d, e, f) pokazano poniżej.
1 ≦ a < 100, 1 < b < 1000, 1 ≦ c < 100
0 ≦ d < 100, 0 ≦ e < 1000, 1 ≦ f < 100
(a, b, c, d, e, f są liczbami całkowitymi)

Przykład:

10√2 + 15 × 3√3 = 45√3 + 10√2 Format √ 

99√999 = 3129,089165 (= 297√111) Format dziesiętny

Używanie wartości i wyrażeń jako
argumentów (wyłącznie w trybie
wyświetlania naturalnego)
Wprowadzona wcześniej wartość lub wyrażenie mogą zostać użyte jako

argument funkcji. Po wprowadzeniu przykładowo 7
6

 można to zrobić

argumentem √ , otrzymując √7
6.

Przykład: Aby wprowadzić 1 + 7
6

, a następnie zmienić na 1 + √7
6  (MthIO-

MathO)

1 7 6
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(INS)

Jak widać powyżej, wartość wyrażenia po prawej stronie kursora po
naciśnięciu klawisza (INS) staje się argumentem funkcji
określonej w dalszej części. Zakres określony jako argument będzie
wszystkim przed pierwszym otwartym nawiasem po prawej stronie, jeżeli
taki istnieje, lub wszystkim przed pierwszą funkcją po prawej stronie
(sin(30), log2(4) itd.)
Można to wykorzystać w następujących funkcjach: , 
( ), , ( ), ( ), ( ), , , 
( ), .

Tryb nadpisywania wprowadzonych
danych (wyłącznie w trybie
wyświetlania liniowego)
Można wybrać albo wstawianie, albo nadpisywanie jako tryb
wprowadzania danych, lecz tylko podczas korzystania z trybu wyświetlania
liniowego. W trybie nadpisywania wprowadzany tekst zastępuje ten
znajdujący się pod kursorem. Tryby nadpisywania i wstawiania można
przełączyć w następujący sposób: (INS). Tak wygląda kursor w
trybie wstawiania „ ”, a tak w trybie nadpisywania — „ ”.

Uwaga

• Wyświetlanie naturalne zawsze wykorzystuje tryb wstawiania, więc zmiana
wyświetlania z liniowego na naturalne automatycznie przełączy na ten tryb.

Poprawianie i kasowanie wyrażenia
Aby usunąć pojedynczy znak lub funkcję:
Przesuń kursor na prawą stronę znaku lub funkcji, które chcesz usunąć, i
naciśnij klawisz .
W trybie nadpisywania przesuń kursor pod znak lub funkcję, które chcesz
usunąć, i naciśnij klawisz .
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Aby wstawić znak lub funkcję do obliczenia:
Użyj klawisza  i , aby przesunąć kursor w miejsce, gdzie chcesz
wstawić znak lub funkcję, i wprowadź je. Upewnij się, że używasz trybu
wstawiania, jeżeli włączone jest wyświetlanie liniowe.

Aby usunąć całe wprowadzane obliczenie:
Naciśnij klawisz .
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Podstawowe obliczenia

Użyj klawisza , aby przełączyć w tryb COMP w celu wykonania
podstawowych obliczeń.

(COMP)

Przełączanie wyników obliczeń
Gdy włączony jest tryb wyświetlania naturalnego, każde naciśnięcie
klawisza  spowoduje przełączenie wyświetlania bieżącego obliczenia
między ułamkiem a ułamkiem dziesiętnym, formatem √  a formatem
dziesiętnym lub formatem π a formatem dziesiętnym.

Przykład 1: π ÷ 6 = 1
6
 π = 0,5235987756  (MthIO-MathO)

(π) 6    
1
6
 π      0,5235987756

Przykład 2: (√2 + 2) × √3 = √6 + 2√3 = 5,913591358  (MthIO-MathO)

2 2 3 √6 + 2√3    5,913591358

Gdy włączony jest tryb wyświetlania liniowego, każde naciśnięcie 
spowoduje przełączenie wyświetlania bieżącego obliczenia między
formatem dziesiętnym a formatem ułamka.

Przykład 3: 1 ÷ 5 = 0,2 = 1
5
  (LineIO)

1 5 0,2      1 5

Przykład 4: 1 - 4
5

 = 1
5

 = 0,2  (LineIO)

1 4 5 1 5      0,2
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Ważne!

• W zależności od wyświetlanego wyniku obliczenia, po naciśnięciu klawisza 
przekształcenie może zająć trochę czasu.

• W przypadku pewnych wyników obliczeń naciśnięcie klawisza  nie spowoduje
przekształcenia wyświetlanej wartości.

• Nie można przełączać z formatu dziesiętnego na ułamek mieszany, jeżeli łączna liczba
cyfr użytych w ułamku mieszanym (włączając liczbę całkowitą, licznik, mianownik
i symbol dzielenia) jest większa niż 10.

Uwaga

• W przypadku wyświetlania naturalnego (MathO) wprowadzenie jednego z poniższych
obliczeń, a następnie naciśnięcie klawisza  zamiast klawisza 
spowoduje wyświetlenie wyniku obliczenia w formacie dziesiętnym: obliczenie
z wynikiem w formacie √  lub wyrażenia π, obliczenie dzielenia. Naciśnięcie klawisza

 spowoduje przełączenie wyniku obliczenia w format ułamka lub π. Format √
 wyniku w tym wypadku nie pojawi się.

Obliczanie ułamków
Zauważ, że metoda wprowadzania ułamków jest różna, w zależności od
tego, czy używasz wyświetlania naturalnego czy liniowego.

Przykład 1: 2
3
 + 1

2
 = 7

6

(MthIO-MathO)    2 3 1 2
7
6

lub 2 3 1 2
7
6

(LineIO)   2 3 1 2 7 6

Przykład 2: 4 - 3 1
2

 = 1
2

(MthIO-MathO)   4 ( ) 3 1 2 1
2

(LineIO)   4 3 1 2 1 2
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Uwaga

• Mieszanie wartości ułamków i ułamków dziesiętnych w obliczeniu podczas korzystania
z wyświetlania liniowego spowoduje, że wynik zostanie podany w formie wartości
dziesiętnej.

• Wyniki obliczeń zawierających ułamki i wartości dziesiętne są zawsze wyświetlane
w formacie dziesiętnym.

• Ułamki w wynikach obliczeń są wyświetlane po uproszczeniu.

Aby przełączyć wynik obliczenia z ułamka niewłaściwego na
mieszany i odwrotnie:
Wykonaj następujące czynności: (ab

c
d
c)

Aby przełączyć wynik obliczenia z ułamka na ułamek dziesiętny i
odwrotnie:
Naciśnij klawisz .

Obliczanie procentów
Wprowadzenie wartości i naciśnięcie klawisza (%) spowoduje
zmianę wprowadzonej wartości na procenty.

Przykład 1: 150 × 20% = 30

150 20 (%) 30

Przykład 2: Oblicz, jakim procentem 880 jest 660  (75%)

660 880 (%) 75

Przykład 3: Powiększ 2500 o 15%  (2875)

2500 2500 15 (%) 2875

Przykład 4: Pomniejsz 3500 o 25%  (2625)

3500 3500 25 (%) 2625

Obliczanie stopni, minut i sekund
(system sześćdziesiętny)
Można wykonywać obliczenia przy użyciu sześćdziesiętnych i przeliczać
ich wartości z sześćdziesiętnych na dziesiętne, i odwrotnie.
Wykonywanie dodawania lub odejmowania sześćdziesiętnych lub
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mnożenia albo dzielenia między sześćdziesiętnymi a dziesiętnymi
spowoduje, że wynik zostanie podany jako wartość sześćdziesiętna.
Można również zamieniać sześćdziesiętne na dziesiętne, i odwrotnie.
Wartości sześćdziesiętne wprowadza się w następujący sposób: {stopnie}

 {minuty}  {sekundy} .

Uwaga

• Musisz zawsze wprowadzić jakąś wartość dla stopni i minut, nawet jeżeli to będzie
zero.

Przykład 1: 2°20’30” + 39’30” = 3°00’00”

2 20 30 0 39 30 3°0’0”

Przykład 2: Zamień 2°15’18” na ich równowartość dziesiętną.

2 15 18 2°15’18”

(Zamienia sześćdziesiętne na dziesiętne.)  2,255

(Zamienia dziesiętne na sześćdziesiętne.)  2°15’18”

Wyrażenia wielozdaniowe
Możesz użyć dwukropka (:), aby połączyć dwa lub kilka wyrażeń i obliczyć
je w kolejności od lewej do prawej, naciskając klawisz .

Przykład: 3 + 3 : 3 × 3

3 3 (:) 3 3 6

9

Używanie postaci inżynierskiej
Wyświetlaną wartość można w prosty sposób przekształcić na postać
inżynierską.

Przykład 1: Przekształć wartość 1234 na postać inżynierską, przenosząc
przecinek w prawo.

1234 1234

1,234×103

1234×100
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Przykład 2: Przekształć wartość 123 na postać inżynierską, przenosząc
przecinek w lewo.

123 123

(←) 0,123×103

(←) 0,000123×106

Rozkładanie na czynniki pierwsze
W trybie COMP możesz rozłożyć dodatnią liczbę całkowitą posiadającą do
10 cyfr na czynniki pierwsze.

Przykład 1: Aby dokonać rozkładu 1014 na czynniki pierwsze

1014 1014

(FACT)

Kiedy rozłożysz na czynniki pierwsze wartość, która zawiera czynnik
będący liczbą pierwszą o więcej niż trzech cyfrach, część, która nie może
być rozłożona, będzie na wyświetlaczu zamknięta w nawiasach.

Przykład 2: Aby dokonać rozkładu na czynniki pierwsze 4104676 (= 22 ×
10132)

4104676 4104676

(FACT)

Każda z następujących operacji zakończy wyświetlanie wyniku rozkładu
na czynniki pierwsze.

- Naciśnięcie (FACT) lub .
- Naciśnięcie dowolnego z następujących klawiszy:  lub .
- Użycie menu konfiguracji, aby zmienić ustawienie jednostki kąta (Deg,

Rad, Gra) lub ustawienie wyświetlania cyfr (Fix, Sci, Norm).

Uwaga

• Nie będzie można dokonać rozkładu na czynniki pierwsze, jeśli są wyświetlane
wartość dziesiętna, ułamek lub ujemna wartość wyniku obliczenia. Próba taka
spowoduje błąd matematyczny (Math ERROR).

26



1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

• Nie będzie można dokonać rozkładu na czynniki pierwsze, jeśli jest wyświetlany wynik
obliczenia, który używa Pol, Rec.

Historia obliczeń i powtarzanie

Historia obliczeń
W trybie COMP kalkulator zapamiętuje około 200 bajtów danych z
najnowszego obliczenia.
Można przewijać zawartość historii obliczeń, używając klawiszy  i .

Przykład:

1 1 2

2 2 4

3 3 6

(Przewija w tył)  4

(Przewija znowu w tył)  2

Uwaga

• Dane z historii obliczeń są usuwane po każdym naciśnięciu klawisza , po każdej
zmianie trybu obliczeń, formatu wyświetlania lub wykonaniu następujących
operacji: (CLR) (Setup) (Yes), (CLR) (All) (Yes).

Powtórzenie
Gdy wynik obliczenia jest wyświetlany, można nacisnąć klawisz  lub

, aby edytować wyrażenie użyte w poprzednim obliczeniu.

Przykład: 4 × 3 + 2 = 14
 4 × 3 - 7 = 5

4 3 2 14

(kontynuacja)  7 5

Używanie funkcji pamięci

Pamięć odpowiedzi (Ans)
Ostatni otrzymany wynik obliczenia jest przechowywany w pamięci Ans
(odpowiedzi).
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Zawartość pamięci Ans jest uaktualniana, ilekroć wyświetlany jest nowy
wynik obliczenia.
Zawartość pamięci odpowiedzi jest uaktualniana po każdym wykonaniu
obliczenia przy użyciu jednego z następujących klawiszy: , ,

, (M-), , (STO).
W pamięci odpowiedzi można przechowywać do 15 cyfr.

Przykład 1: Aby podzielić wynik 3 × 4 przez 30  (LineIO)

3 4 12

(kontynuacja)  30

Przykład 2: Aby wykonać następujące obliczenia:

123 456 579

(kontynuacja)  789

Zmienne (A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
Kalkulator ten ma dziewięć zmiennych nazwanych A, B, C, D, E, F, M, X
oraz Y.
Można przyporządkować wartości do zmiennych, a także używać ich do
obliczeń.

Przykład:
Aby przydzielić wynik 3 + 5 do zmiennej A

3 5 (STO) (A) 8

Aby pomnożyć wartość zmiennej A przez 10

(kontynuacja)  (A) 10 80

Aby wywołać wartość zmiennej A

(kontynuacja)  (A) 8
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Aby skasować wartość zmiennej A

0 (STO) (A) 0

Pamięć niezależna (M)
Można dodawać wyniki obliczeń do pamięci niezależnej lub je odejmować.
Na wyświetlaczu pojawia się „M”, kiedy w pamięci niezależnej jest
przechowywana wartość inna niż zero.

Przykład:
Aby skasować zawartość pamięci (M)

0 (STO) (M) 0

Aby dodać wynik 10 × 5 do pamięci (M)

(kontynuacja)  10 5 50

Aby odjąć wynik 10 + 5 od pamięci (M)

(kontynuacja)  10 5 (M-) 15

Aby wywołać zawartość pamięci (M)

(kontynuacja)  (M) 35

Uwaga

• Zmienna M jest używana dla pamięci niezależnej.

Kasowanie zawartości wszystkich pamięci
Pamięć Ans, pamięć niezależna i wartość zmiennej są zachowane nawet
po naciśnięciu klawisza , zmianie trybu obliczenia lub wyłączeniu
kalkulatora.
Wykonaj następujące czynności, aby wykasować zawartość wszystkich
pamięci.

(CLR) (Memory) (Yes)
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Obliczanie funkcji

Użyj klawisza , aby przełączyć w tryb COMP w celu wykonania
obliczenia funkcji.

(COMP)

Uwaga: Używanie funkcji może spowolnić obliczenie, co może opóźnić
wyświetlenie wyniku. Nie dokonuj żadnej kolejnej operacji podczas
czekania na pojawienie się wyniku obliczenia. Aby przerwać trwające
obliczenia przed wyświetleniem ich wyników, naciśnij klawisz .

Liczba Pi (π), logarytm naturalny o
podstawie e
π jest wyświetlane jako 3,141592654, ale w obliczeniach wewnętrznych
używane jest π = 3,14159265358980.

e jest wyświetlane jako 2,718281828, ale w obliczeniach wewnętrznych
używane jest e = 2,71828182845904.

Funkcje trygonometryczne
Określ jednostkę kąta przed dokonaniem obliczeń.

Przykład 1: sin 30° = 0,5  (LineIO) (jednostka kąta: Deg)

30 0,5

Przykład 2: sin-1 0,5 = 30°  (LineIO) (jednostka kąta: Deg)

(sin-1) 0 5 30

Funkcje hiperboliczne
Wprowadź funkcję z menu wyświetlonego po naciśnięciu klawisza .
Ustawienie jednostki kąta nie ma wpływu na obliczenia.
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Przykład 1: sinh 1 = 1,175201194

(sinh) 1 1,175201194

Przykład 2: cosh-1 1 = 0

(cosh-1) 1 0

Konwersja jednostki kąta
°, r, g : Te funkcje określają jednostkę kąta. ° określa stopnie, r — radiany,
a g — grady.
Wprowadź funkcję z menu wyświetlanego po naciśnięciu następujących
klawiszy: (DRG ).

Przykład: π/2 radianów= 90°, 50 gradów = 45°  (jednostka kąta: Deg)

(π) 2 (DRG ) (r) 90

50 (DRG ) (g) 45

Funkcje wykładnicze
Zauważ, że metoda wprowadzania jest różna, w zależności od tego, czy
używasz wyświetlania naturalnego czy liniowego.

Przykład: Aby obliczyć e5 × 2 do trzech istotnych cyfr (Sci 3)

(SETUP) (Sci)

(MthlO-MathO)  ( ) 5 2 2,97×102

(LinelO)  ( ) 5 2 2,97×102

Funkcje logarytmiczne
Użyj klawisza , aby wprowadzić funkcję logab jako log (a,b).
Domyślnie ustawiona jest podstawa 10, jeżeli argument a nie zostanie
wprowadzony.
Do wprowadzania można także użyć klawisza , ale tylko wtedy, kiedy
wybrane jest wyświetlanie naturalne. W tym przypadku musisz wpisać
wartość podstawy.

Przykład 1: log10 1000 = log 1000 = 3

31



1000 3

Przykład 2: log2 16 = 4

2 (,) 16 4

(MthIO-MathO, MthIO-LineO)  2 16 4

Przykład 3: log2(43) = 6  (MthIO-MathO, MthIO-LineO)

2 6

Przykład 4: log2(4)3 = 8  (MthIO-MathO, MthIO-LineO)

2 4 8

Przykład 5: Aby obliczyć ln 90 (= loge 90) do trzech istotnych cyfr  (Sci 3)

(SETUP) (Sci)
90 4,50×100

Funkcje potęg i pierwiastków

Zauważ, że metody wprowadzania , ,  i  są różne, w
zależności od tego, czy używasz wyświetlania naturalnego czy liniowego.

Przykład 1: 1,2 × 103 = 1200  (MthIO-MathO)

1 2 10 3 1200

Przykład 2: (1 + 1)2+2 = 16  (MthIO-MathO)

1 1 2 2 16

Przykład 3: (52)3 = 15625

5 15625

Przykład 4: 5√32 = 2

(MthlO-MathO)  ( ) 5 32 2

(LinelO)  5 ( ) 32 2

Przykład 5: Aby obliczyć √2 × 3 (= 3√2 = 4,242640687...) do trzech
istotnych cyfr  (Fix 3)
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(SETUP) (Fix)

(MthIO-MathO)  2 3√2

4,243

(LineIO)  2 3 4,243

Przykład 6: 3√5 + 3√-27 = -1,290024053

(LineIO)  ( ) 5
( ) 27 -1,290024053

Przykład 7: 1
1
3
 - 1

4

 = 12

(LineIO)  3 4 12

Uwaga

• Następujących funkcji nie można wprowadzać kolejno: x2, x3, , x-1. W przypadku
wprowadzenia przykładowo 2  końcowe  zostanie zignorowane. Aby
wprowadzić 222

 , wprowadź 2 , naciśnij klawisz , a następnie naciśnij klawisz
 (MthIO-MathO).

Konwersja współrzędnych
prostokątno-biegunowych
Pol przekształca współrzędne prostokątne na biegunowe, a Rec —
współrzędne biegunowe na prostokątne.
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            (1) Współrzędne prostokątne (Rec)
            (2) Współrzędne biegunowe (Pol)

Określ jednostkę kąta przed dokonaniem obliczeń.
Wyniki obliczenia dla r i θ oraz x i y są odpowiednio przypisane do
zmiennych X i Y.
Wynik obliczenia θ jest wyświetlany w przedziale -180° < θ ≦ 180°.

Przykład 1: Aby skonwertować współrzędne prostokątne (√2, √2) na
współrzędne biegunowe (jednostka kąta: Deg)
(MthIO-MathO)

(Pol) 2 (,) 2 r = 2, θ = 45

(LineIO)

(Pol) 2 (,) 2 r = 2
θ = 45

Przykład 2: Aby skonwertować współrzędne biegunowe (√2, 45°) na
współrzędne prostokątne (jednostka kąta: Deg)
(MthIO-MathO)

(Rec) 2 (,) 45 X = 1, Y = 1

Funkcja silni (!)
Przykład: (5 + 3)! = 40320

5 3 (x!) 40320

Funkcja wartości bezwzględnej
(Abs)
Zauważ, że metoda wprowadzania jest różna, w zależności od tego, czy
używasz wyświetlania naturalnego czy liniowego.

Przykład: |2 - 7| × 2 = 10
(MthIO-MathO)

2 7 2 10

(LineIO)

2 7 2 10
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Przykład:

Przykład:

Liczba losowa (Ran#)
Funkcja generuje pseudolosową liczbę z zakresu 0,000 do 0,999.
Wynik jest wyświetlany jako ułamek, gdy wybrane jest wyświetlanie
naturalne.

Wygeneruj trzy trzycyfrowe losowe liczby.
Losowe trzycyfrowe liczby dziesiętne są przeliczane na
trzycyfrowe liczby całkowite przez pomnożenie przez 1000.

1000 (Ran#) 634

92

175

(Wyniki tu przedstawione są użyte wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Wyniki rzeczywiste mogą się różnić.)

Całkowita liczba losowa (RanInt#)
Do wprowadzania funkcji w formacie RanInt#(a, b), co generuje losowo
liczbę całkowitą w przedziale a do b.

 Aby wygenerować losowe liczby całkowite z zakresu 1 do 6

(RanInt) 1 (,) 6 2

6

1

(Wyniki tu przedstawione są użyte wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Wyniki rzeczywiste mogą się różnić.)

Permutacja (nPr) i kombinacja (nCr)
Przykład: Aby określić liczbę permutacji i kombinacji możliwych przy
wybieraniu czterech osób z grupy dziesięcioosobowej.

Permutacje:   10 (nPr) 4 5040

Kombinacje:  10 (nCr) 4 210
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Funkcja zaokrąglania (Rnd)
Argument tej funkcji zostanie przekształcony na wartość dziesiętną, a
następnie zaokrąglony zgodnie z bieżącym ustawieniem wyświetlania cyfr
(Norm, Fix lub Sci).
W przypadku formatu Norm 1 lub Norm 2 argument jest zaokrąglany do 10
cyfr.
W przypadku Fix i Sci argument jest zaokrąglany do określonej cyfry.
Kiedy przykładowo ustawione jest wyświetlanie cyfr Fix 3, wynik 10 ÷ 3
jest wyświetlany jako 3,333, natomiast w pamięci kalkulatora na potrzeby
obliczeń wewnętrznych przechowywana jest wartość 3,33333333333333
(15 cyfr).
W przypadku Rnd(10÷3) = 3,333 (przy ustawieniu Fix 3) zarówno wartość
wyświetlana, jak i wartość wewnętrzna w pamięci kalkulatora wynosi
3,333.
Z tego też powodu serie obliczeń dadzą różne wyniki, zależnie od tego,
czy użyto funkcji Rnd (Rnd(10÷3) × 3 = 9,999), czy jej nie użyto (10 ÷ 3 ×
3 = 10,000).

Przykład: Aby wykonać następujące obliczenia, kiedy wybrano format
wyświetlania liczb Fix 3: 10 ÷ 3 × 3 i Rnd(10 ÷ 3) × 3  (LineIO)

(SETUP) (Fix)
10 3 3 10,000

(Rnd) 10 3 3 9,999
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Używanie trybów obliczeń

Obliczenia statystyczne (STAT)
Aby rozpocząć obliczenia statystyczne, naciśnij klawisze (STAT),
żeby przełączyć w tryb STAT, a następnie użyj wyświetlonego ekranu
w celu wybrania rodzaju obliczenia, jakie chcesz wykonać.

Aby wybrać rodzaj obliczenia
statystycznego:
(Formuła regresji pokazana jest w nawiasach)

Naciskany klawisz:

Jedna zmienna (X) (1-VAR)

Para zmiennych (X, Y), regresja liniowa
(y = A + Bx)

(A+BX)

Para zmiennych (X, Y), regresja kwadratowa
(y = A + Bx + Cx2)

(_+CX2)

Para zmiennych (X, Y), regresja logarytmiczna
(y = A + Blnx)

(ln X)

Para zmiennych (X, Y), regresja wykładnicza e
(y = A eBx)

(e∧X)

Para zmiennych (X, Y), regresja wykładnicza
ab

(y = ABx)
(A•B∧X)

Para zmiennych (X, Y), regresja potęgowa
(y = AxB)

(A•X∧B)

Para zmiennych (X, Y), regresja odwrotna
(y = A + B/x)

(1/X)
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Naciśnięcie któregokolwiek z powyższych klawiszy (  do )
spowoduje wyświetlenie edytora statystycznego.

Uwaga

• Aby zmienić rodzaj obliczenia po przełączeniu w tryb STAT, naciśnij następujące
klawisze (STAT) (Type) w celu wyświetlenia ekranu wyboru rodzaju
obliczenia.

Wprowadzanie danych
Użyj edytora statystycznego, aby wprowadzić dane. Wykonaj następujące
czynności, aby wyświetlić edytor statystyczny: (STAT) (Data).
Edytor statystyczny udostępnia 80 rzędów na wprowadzanie danych,
kiedy jest tylko kolumna X, 40 rzędów w przypadku kolumny X oraz FREQ
lub kolumny X oraz Y, lub 26 rzędów, kiedy są kolumny X, Y oraz FREQ.

Uwaga

• Użyj kolumny FREQ (częstotliwość), aby wprowadzić ilość (częstotliwość)
identycznych składników danych. Wyświetlanie kolumny FREQ można włączyć
(wyświetlone) lub wyłączyć (niewyświetlone) przez użycie ustawienia formatu danych
statystycznych w menu konfiguracji.

Przykład 1: Aby wybrać regresję liniową i wprowadzić następujące dane:
(170, 66), (173, 68), (179, 75)

(STAT) (A+BX)

170 173 179

66 68 75

Ważne!

• Wszystkie dane aktualnie wprowadzone w edytorze statystycznym są usuwane po
każdym wyłączeniu trybu STAT, przełączeniu między obliczeniami statystycznymi z
jedną i parą zmiennych lub każdej zmianie ustawienia formatu danych statystycznych
w menu konfiguracji.
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• Poniższe operacje nie są obsługiwane przez edytor statystyczny: , 
(M-), (STO). Nie można wprowadzać funkcji Pol, Rec oraz wyrażeń
wielozdaniowych przy pomocy edytora statystycznego.

Aby zmienić dane w komórce:
W edytorze statystycznym przesuń kursor do komórki zawierającej dane,
które chcesz zmienić, wprowadź nowe dane, a następnie naciśnij klawisz

.
Aby usunąć wiersz:
W edytorze statystycznym przesuń kursor na linię, którą chcesz usunąć,
a następnie naciśnij klawisz .
Aby wstawić wiersz:
W edytorze statystycznym przesuń kursor w miejsce, gdzie chcesz
wstawić linię, a następnie wykonaj następujące czynności:

(STAT) (Edit) (Ins).
Aby usunąć całą zawartość edytora statystycznego:
W edytorze statystycznym wykonaj następujące czynności:

(STAT) (Edit) (Del-A).

Ekran obliczeń statystycznych
Ekran obliczeń statystycznych służy do wykonywania obliczeń
statystycznych przy użyciu danych wprowadzonych w edytorze
statystycznym. Naciśnięcie klawisza  w edytorze statystycznym
spowoduje przełączenie na ekran obliczeń statystycznych.

Używanie menu obliczeń statystycznych
Kiedy wyświetlany jest ekran obliczeń statystycznych, naciśnij klawisz

(STAT), aby wyświetlić menu statystyczne.
Zawartość menu statystycznego zależy od tego, czy aktualnie wybrany
rodzaj operacji statystycznej wykorzystuje jedną zmienną czy parę
zmiennych.
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Obliczenia statystyczne dla jednej zmiennej

Obliczenia statystyczne dla pary zmiennych

Pozycje menu statystycznego
Pozycje wspólne

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(Type)
Wyświetlanie ekranu wyboru rodzaju
obliczenia

(Data) Wyświetlanie edytora statystycznego

(Sum)
Wyświetlanie podmenu poleceń Sum do
obliczania sumy

(Var)
Wyświetlanie podmenu poleceń Var do
obliczania średniej, odchylenia standardowego
itd.

Para zmiennych: 
(Reg)

Wyświetlanie podmenu poleceń Reg do
obliczania regresji
• Więcej informacji można znaleźć w rozdziale
„Polecenia po wybraniu obliczania regresji
liniowej (A+BX)” i „Polecenia po wybraniu
obliczania regresji kwadratowej (_+CX2)”.

Jedna zmienna: 
(MinMax)
Para zmiennych: 
(MinMax)

Wyświetlanie podmenu poleceń MinMax do
uzyskiwania wartości maksymalnej
i minimalnej
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Polecenia obliczeń statystycznych z jedną zmienną (1-VAR)
Podmenu Sum ( (STAT) (Sum))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(∑x2) Suma kwadratów danych próbki

(∑x) Suma danych próbki

Podmenu Var ( (STAT) (Var))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(n) Liczba próbek

(x) Średnia danych próbki

(σx) Odchylenie standardowe populacji

(sx) Odchylenie standardowe próbki

Podmenu MinMax ( (STAT) (MinMax))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(minX) Wartość minimalna

(maxX) Wartość maksymalna

Polecenia po wybraniu obliczania regresji liniowej (A+BX)
Podmenu Sum ( (STAT) (Sum))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(∑x2) Suma kwadratów danych X

(∑x) Suma danych X

(∑y2) Suma kwadratów danych Y

(∑y) Suma danych Y

(∑xy) Suma iloczynów danych X i Y

(∑x3) Suma sześcianów danych X
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(∑x2y) Suma (kwadratów danych X × Y)

(∑x4) Suma czwartej potęgi danych X

Podmenu Var ( (STAT) (Var))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(n) Liczba próbek

(x) Średnia danych X

(σx) Odchylenie standardowe populacji danych X

(sx) Odchylenie standardowe próbki danych X

(y) Średnia danych Y

(σy) Odchylenie standardowe populacji danych Y

(sy) Odchylenie standardowe próbki danych Y

Podmenu Reg ( (STAT) (Reg))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(A) Składnik A stałej współczynnika regresji

(B) Współczynnik regresji B

(r) Współczynnik korelacji r

(x̂) Szacowana wartość X

(ŷ) Szacowana wartość Y

Podmenu MinMax ( (STAT) (MinMax))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(minX) Wartość minimalna z danych X

(maxX) Wartość maksymalna z danych X

(minY) Wartość minimalna z danych Y
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Wyniki:

(maxY) Wartość maksymalna z danych Y

Polecenia po wybraniu obliczania regresji kwadratowej (_+CX2)
Podmenu Reg ( (STAT) (Reg))

Wybrana pozycja: Wykonywana operacja:

(A) Składnik A stałej współczynnika regresji

(B)
Współczynnik liniowy B z współczynników
regresji

(C)
Współczynnik kwadratowy C
z współczynników regresji

(x̂1) Szacowana wartość x1

(x̂2) Szacowana wartość x2

(ŷ) Szacowana wartość y

Uwaga

•  x̂, x̂1, x̂2 i ŷ nie są zmiennymi. Te komendy wymagają obecności argumentu
bezpośrednio przed nimi. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Obliczanie
wartości szacunkowych”.

Przykład 2: Aby wprowadzić dane z jedną zmienną x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4,
4, 5}, używając kolumny FREQ do określenia liczby powtórzeń dla
każdego składnika ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}) i obliczenia
średniej oraz odchylenia standardowego populacji.

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS:
(SETUP) (STAT) (ON)

fx-95ES PLUS: (SETUP) (STAT)
(ON)

(STAT) (1-VAR)
1 2 3 4 5

1 2 3 2

(STAT) (Var) (x) 3

(STAT) (Var) (σx) 1,154700538

Średnia: 3, odchylenie standardowe populacji: 1,154700538
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Wyniki:

Przykład 3: Aby obliczyć współczynniki korelacji regresji liniowej i
logarytmicznej dla następujących danych z parą zmiennych i określić
regułę regresji najsilniejszej współzależności: (x, y) = (20, 3150), (110,
7310), (200, 8800), (290, 9310). Określ Fix 3 (trzy miejsca dziesiętne) dla
wyników.

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS:
(SETUP) (STAT) (OFF)

fx-95ES PLUS: (SETUP) (STAT)
(OFF)

(SETUP) (Fix)
(STAT) (A+BX)

20 110 200 290
3150 7310 8800 9310

(STAT) (Reg) (r) 0,923

(STAT) (Type) (ln X)
(STAT) (Reg) (r) 0,998

(STAT) (Reg) (A) -3857,984

(STAT) (Reg) (B) 2357,532

Współczynnik korelacji regresji liniowej: 0,923
Współczynnik korelacji regresji logarytmicznej: 0,998
Formuła regresji logarytmicznej: y = -3857,984 + 2357,532lnx

Obliczanie wartości szacunkowych
W oparciu o wzór regresji otrzymany przez wyliczenia statystyczne z parą
zmiennych wartość szacunkową y można obliczyć w odniesieniu do danej
wartości x.
Odpowiednią wartość x (dwie wartości, x1 i x2, w przypadku regresji
kwadratowej) można również obliczyć dla wartości y w formule regresji.

Przykład 4: Aby obliczyć wartość szacunkową x, gdy y = -130 we wzorze
regresji otrzymanym z regresji logarytmicznej danych w przykładzie 3.
Określ Fix 3 dla wyników. (Wykonaj następującą operację po wykonaniu
operacji w przykładzie 3.)

130 (STAT) (Reg) (x̂) 4,861

Ważne!

•  Współczynnik regresji, współczynnik korelacji oraz szacunkowe wartości obliczeń
mogą trochę potrwać, jeżeli wprowadzono dużo danych.
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Obliczanie równań (EQN) (tylko
fx-95ES PLUS)
Można użyć następującej procedury w trybie EQN, aby rozwiązać
jednocześnie równania liniowe z dwiema lub trzema niewiadomymi,
równania kwadratowe oraz sześcienne.

1. Naciśnij klawisz (EQN), aby przełączyć w tryb EQN.

2. W wyświetlonym menu wybierz typ równania.

Wybierany rodzaj
obliczenia:

Naciskany klawisz:

Jednoczesne równania
liniowe z dwiema
niewiadomymi

(anX + bnY = cn)

Jednoczesne równania
liniowe z trzema
niewiadomymi

(anX + bnY + cnZ = dn)

Równania kwadratowe (aX2 + bX + c = 0)

Równania sześcienne (aX3 + bX2 + cX + d = 0)

3. Użyj wyświetlonego edytora współczynników, aby wprowadzić ich
wartości.
• Przykładowo aby rozwiązać równanie 2x2 + x - 3 = 0, w kroku 2

naciśnij klawisz , a następnie wprowadź następujące
współczynniki (a = 2, b = 1, c = -3): 2 1 3 .

• Aby zmienić wartość współczynnika, który już został wprowadzony,
przesuń kursor w odpowiednią komórkę, wprowadź nową wartość, a
następnie naciśnij klawisz .

• Naciśnięcie klawisza  spowoduje wyzerowanie wszystkich
współczynników.
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Ważne!

• Poniższe operacje nie są obsługiwane przez edytor współczynników: , 
(M-), (STO). Nie można wprowadzać funkcji Pol, Rec oraz wyrażeń

wielozdaniowych przy pomocy edytora współczynników.

4. Kiedy wszystkie wartości są takie jak zamierzone, naciśnij klawisz .
• Spowoduje to wyświetlenie rozwiązania. Każde naciśnięcie klawisza

 spowoduje wyświetlenie kolejnego rozwiązania. Naciśnięcie
klawisza , kiedy wyświetlane jest rozwiązanie końcowe,
spowoduje powrót do edytora współczynników.

• Można przewijać rozwiązania, używając klawiszy  i .
• Aby wrócić do edytora współczynników, gdy wyświetlane jest dowolne

z rozwiązań, naciśnij klawisz .

Uwaga

• Nawet jeżeli wybrane jest wyświetlanie naturalne, rozwiązania jednoczesnych równań
liniowych nie będą wyświetlane za pomocą jakichkolwiek form zawierających √ .

• Na ekranie rozwiązania wartości nie można przeliczać wartości na zapis inżynieryjny.

Zmiana ustawień rodzaju równania bieżącego
Naciśnij klawisz (EQN), a następnie z wyświetlonego menu
wybierz rodzaj równania. Zmiana rodzaju równania spowoduje zmianę
wartości wszystkich współczynników w edytorze współczynników na zero.

Przykłady obliczeń w trybie EQN
Przykład 1: x + 2y = 3, 2x + 3y = 4

(EQN) (anX + bnY = cn)
1 2 3
2 3 4

(X=)   -1

(Y=)    2

Przykład 2: x - y + z = 2, x + y - z = 0, -x + y + z = 4

(EQN) (anX + bnY + cnZ = dn)
1 1 1 2
1 1 1 0

1 1 1 4
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(X=)    1

(Y=)    2

(Z=)    3

Przykład 3: x2 + x + 3
4
 = 0  (MthIO-MathO)

(EQN) (aX2 + bX + c = 0)
1 1 3 4 (X1=)   - 1

2
 + √2

2
i

(X2=)    - 1
2

 - √2
2
i

Przykład 4: x2 - 2√2x + 2 = 0  (MthIO-MathO)

(EQN) (aX2 + bX + c = 0)
1 2 2 2 (X=)    √2

Przykład 5: x3 - 2x2 - x + 2 = 0

(EQN) (aX3 + bX2 + cX + d = 0)
1 2 1 2 (X1=)   -1

(X2=)    2

(X3=)    1

Tworzenie tabeli numerycznej funkcji
(TABLE)
Funkcja TABLE umożliwia tworzenie tabeli numerycznej dla x i f(x) przy
użyciu wprowadzonej funkcji f(x).
Aby utworzyć tabelę numeryczną, wykonaj czynności z następujących
kroków.

1. Przełącz w tryb TABLE.
• W przypadku modelu fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS

naciśnij klawisz , a w przypadku fx-95ES PLUS naciśnij
klawisz .
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2. Wprowadź funkcję w formacie f(x), używając zmiennej X.
• Nie zapomnij wprowadzić zmiennej X ( (X)), tworząc tabelę

numeryczną. Każda zmienna inna niż X jest traktowana jako stała.
• Następujących funkcji nie można używać w tej funkcji: Pol, Rec.

3. Gdy pojawi się podpowiedź, wprowadź wartości do użycia, naciskając
klawisz  po każdej z nich.

Podpowiedź: Wprowadzana wartość:

Start?
Wprowadź dolną granicę X
(domyślnie = 1).

End?

Wprowadź górną granicę X
(domyślnie = 5).
Uwaga: Upewnij się, że wartość
końcowa (End) jest zawsze większa
od wartości początkowej (Start).

Step?

Wprowadź krok przyrostu (domyślnie
= 1).
Uwaga: Ustawienie Step określa, o
ile wartość początkowa (Start)
powinna być kolejno powiększana w
miarę tworzenia tabeli numerycznej.
Jeżeli zostanie określone Start = 1 i
Step = 1, X będzie mieć przypisane
kolejne wartości równe 1, 2, 3, 4 i tak
dalej, tworząc tabelę numeryczną, aż
osiągnięta zostanie wartość końcowa
(End).

• Wprowadzenie wartości Step i naciśnięcie klawisza  spowoduje
utworzenie i wyświetlenie tabeli numerycznej zgodnej z określonymi
parametrami.

• Naciśnięcie klawisza  podczas wyświetlania ekranu tabeli
numerycznej spowoduje przełączenie na ekran wprowadzania funkcji
w kroku 2.

Przykład: Aby utworzyć tabelę numeryczną dla funkcji f(x) = x2 + 1
2
,

przedziału -1 ≦ x ≦ 1 i przyrostu 0,5  (MthIO-MathO)

fx-82ES PLUS/fx-85ES PLUS/fx-350ES PLUS:
(TABLE)

fx-95ES PLUS: (TABLE)
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(X) 1 2

1 1 0 5

Uwaga

• Można użyć ekranu tabeli numerycznej tylko do przejrzenia wartości. Nie można
zmieniać zawartości tabeli.

• Operacja utworzenia tabeli numerycznej powoduje zmianę wartości zmiennej X.
• Określone wartości początkowa Start, końcowa End i przyrostu Step powinny dać

maksymalnie 30 wartości X w tworzonej tabeli numerycznej. Wykonanie operacji
tworzenia tabeli numerycznej przy użyciu wartości Start, End oraz Step, które
dadzą ponad 30 wartości X, spowoduje wystąpienie błędu.

Ważne!

• Funkcja wprowadzona w celu utworzenia tabeli numerycznej zostanie usunięta po
każdym wyświetleniu menu konfiguracji w trybie TABLE i zmianie wyświetlania
naturalnego na liniowe, i odwrotnie.

Obliczanie nierówności (INEQ) (tylko
fx-95ES PLUS)
Poniższej procedury możesz użyć, aby rozwiązać nierówność kwadratową
lub sześcienną.

1. Naciśnij klawisz (INEQ), aby przełączyć w tryb INEQ.

2. W wyświetlonym menu wybierz typ nierówności.
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Wybierany typ
nierówności:

Naciskany klawisz:

Nierówność kwadratowa (aX2 + bX + c)

Nierówność sześcienna (aX3 + bX2 + cX + d)

3. W wyświetlonym menu użyj klawiszy od  do , aby wybrać typ
symbolu nierówności i jego kierunek.

4. Użyj wyświetlonego edytora współczynników, aby wprowadzić ich
wartości.
• Przykładowo aby rozwiązać nierówność x2 + 2x - 3 < 0, wprowadź

następujące współczynniki a = 1, b = 2, c = -3, naciskając klawisze 1
2 3 .

• Aby zmienić wartość współczynnika, który już został wprowadzony,
przesuń kursor w odpowiednią komórkę, wprowadź nową wartość, a
następnie naciśnij klawisz .

• Naciśnięcie klawisza  spowoduje wyzerowanie wszystkich
współczynników.

Uwaga: Poniższe operacje nie są obsługiwane przez edytor
współczynników: , (M-), (STO). Nie można
wprowadzać funkcji Pol, Rec oraz wyrażeń wielozdaniowych przy
pomocy edytora współczynników.

5. Kiedy wszystkie wartości są takie jak zamierzone, naciśnij klawisz .
• Spowoduje to wyświetlenie rozwiązań.
• Aby wrócić do edytora współczynników, gdy wyświetlane są

rozwiązania, naciśnij klawisz .

Uwaga

• Na ekranie rozwiązania wartości nie można przeliczać wartości na zapis inżynieryjny.

Zmiana typu nierówności
Naciśnij klawisz (INEQ), a następnie z wyświetlonego menu
wybierz typ nierówności. Zmiana typu nierówności spowoduje zmianę
wartości wszystkich współczynników w edytorze współczynników na zero.

Przykłady obliczeń w trybie INEQ
Przykład 1: x2 + 2x - 3 < 0  (MthIO-MathO)
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(INEQ) (aX2 + bX + c)

(aX2 + bX + c < 0)

1 2 3

Przykład 2: x2 + 2x - 3 ≧ 0  (MthIO-MathO)

(INEQ) (aX2 + bX + c)
(aX2 + bX + c ≧ 0)
1 2 3

Uwaga: Rozwiązania są wyświetlane, jak
pokazano poniżej, gdy wybrano wyświetlanie
liniowe.

Przykład 3: 2x3 - 3x2 ≧ 0  (MthIO-MathO)

(INEQ) (aX3 + bX2 + cX + d)
(aX3 + bX2 + cX + d ≧ 0)

2 3

Przykład 4: 3x3 + 3x2 - x > 0  (MthIO-MathO)

(INEQ) (aX3 + bX2 + cX + d)
(aX3 + bX2 + cX + d > 0)

3 3 1
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Uwaga: Rozwiązania są wyświetlane, jak
pokazano poniżej, gdy wybrano wyświetlanie
liniowe.

Specjalne wyświetlanie rozwiązania
• Na ekranie rozwiązania wyświetlany jest komunikat „All Real Numbers”,

gdy rozwiązanie nierówności to same liczby.
Przykład: x2 ≧ 0  (MthIO-MathO)

(INEQ) (aX2 + bX + c)
(aX2 + bX + c ≧ 0)
1 0 0

• Na ekranie rozwiązania wyświetlany jest komunikat „No-Solution”, gdy
nie ma rozwiązania nierówności (takiego jak X2 < 0).

Obliczanie proporcji (RATIO) (tylko
fx-95ES PLUS)
Tryb RATIO umożliwia obliczanie wartości X w proporcji a : b = X : d (lub
a : b = c : X), gdy wartości a, b, c i d są znane. Poniżej przedstawiono
ogólną procedurę używania trybu RATIO.

1. Naciśnij klawisz (RATIO), aby przełączyć w tryb RATIO.

2. W wyświetlonym menu wybierz (a:b=X:d) lub (a:b=c:X).
3. Na wyświetlonym ekranie edytora współczynników wprowadź do 10 cyfr

dla każdej wymaganej wartości (a, b, c, d).
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• Przykładowo aby obliczyć 3 : 8 = X : 12 dla X, w kroku 1 naciśnij
klawisz , a następnie wprowadź następujące współczynniki (a = 3,
b = 8, d = 12): 3 8 12 .

• Aby zmienić wartość współczynnika, który już został wprowadzony,
przesuń kursor w odpowiednią komórkę, wprowadź nową wartość, a
następnie naciśnij klawisz .

• Naciśnięcie klawisza  spowoduje zresetowanie wszystkich
współczynników.

Uwaga: Poniższe operacje nie są obsługiwane przez edytor
współczynników: , (M-), (STO). Nie można
wprowadzać funkcji Pol, Rec oraz wyrażeń wielozdaniowych przy
pomocy edytora współczynników.

4. Kiedy wszystkie wartości są takie jak zamierzone, naciśnij klawisz .
• Spowoduje to wyświetlenie rozwiązania (wartości X). Ponowne

naciśnięcie klawisza  spowoduje wyświetlenie edytora
współczynników.

Ważne!

• Wykonanie obliczenia po wprowadzeniu 0 jako wartości współczynnika spowoduje
wystąpienie błędu Math ERROR.

Zmiana typu wyrażenia proporcji
Ponownie przełącz w tryb RATIO i z wyświetlonego menu wybierz żądany
typ wyrażenia proporcji. Zmiana typu wyrażenia proporcji spowoduje
zmianę wartości wszystkich współczynników w edytorze współczynników
na zero.

Przykład obliczeń w trybie RATIO
Przykład 1: Aby obliczyć X w proporcji 1 : 2 = X : 10

(RATIO)

(a:b=X:d) 1 2 10

Przykład 2: Aby obliczyć X w proporcji 1 : 2 = 10 : X
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(RATIO)

(a:b=c:X) 1 2 10
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Dane techniczne

Błędy
Kalkulator wyświetli komunikat o błędzie, ilekroć z jakiegoś powodu
wystąpi błąd podczas obliczeń.
Są dwa sposoby kasowania komunikatu o błędzie: Naciśnięcie klawisza

 lub  w celu wyświetlenia lokalizacji błędu albo naciśnięcie klawisza
 w celu skasowania komunikatu i obliczenia.

Wyświetlenie lokalizacji błędu
Kiedy wyświetlany jest komunikat o błędzie, naciśnij klawisz  lub ,
aby powrócić do ekranu obliczenia. Kursor zostanie ustawiony w miejscu,
gdzie wystąpił błąd, umożliwiając wprowadzenie danych. Zrób konieczne
poprawki w obliczeniu i wykonaj je ponownie.

Przykład: Kiedy niechcący wprowadzisz 14 ÷ 0 × 2 zamiast 14 ÷ 10 ×
2  (MthIO-MathO)

14 0 2

(lub )

1

Kasowanie komunikatu o błędzie
Kiedy wyświetlany jest komunikat o błędzie, naciśnij klawisz , aby
powrócić do ekranu obliczenia. Zauważ, że skasuje to również obliczenie,
które zawierało błąd.
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Komunikaty o błędzie

Math ERROR

Przyczyna:
• Pośredni lub końcowy wynik wykonywanego obliczenia przekracza

dopuszczalny zakres.
• Wprowadzone dane przekraczają dopuszczalny zakres (szczególnie

podczas używania funkcji).
• Wykonywane obliczenie zawiera niedozwoloną operację

matematyczną (jak dzielenie przez zero).
Postępowanie:
• Sprawdź wprowadzone wartości, zmniejsz liczbę cyfr i spróbuj

ponownie.
• Używając pamięci niezależnej lub zmiennej jako argumentu funkcji

upewnij się, że wartości pamięci lub zmiennej znajdują się w
dozwolonym przedziale dla tej funkcji.

Stack ERROR

Przyczyna:
• Wykonywane obliczenie spowodowało przekroczenie pojemności

stosu liczbowego lub stosu poleceń.
Postępowanie:
•  Uprość obliczane wyrażenie, tak aby nie przekraczało pojemności

stosu.
• Spróbuj podzielić obliczenie na dwie lub więcej części.

Syntax ERROR

Przyczyna:
• Wystąpił problem z formatem wykonywanego obliczenia.

Postępowanie:
• Wprowadź niezbędne poprawki.

Argument ERROR

Przyczyna:
• Wystąpił problem z argumentem wykonywanego obliczenia.

Postępowanie:
• Wprowadź niezbędne poprawki.
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Insufficient MEM Error

Przyczyna:
• Ustawienie parametrów trybu TABLE spowodowało utworzenie w

tabeli ponad 30 wartości X.
Postępowanie:
• Zawęź zakres obliczeń w tabeli, zmieniając wartości Start, End i Step,

i spróbuj ponownie.

Zanim założysz, że kalkulator nie
działa poprawnie...   
Wykonaj czynności z poniższych kroków zawsze, gdy wystąpi błąd
podczas obliczania lub gdy wynik obliczenia jest inny od spodziewanego.
Jeżeli jeden krok nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku.
Zauważ, że musisz wykonać osobne kopie ważnych danych przed
wykonaniem tych czynności.

1. Sprawdź wyrażenie obliczeniowe, aby upewnić się, że nie zawiera ono
żadnych błędów.

2. Upewnij się, że używasz trybu odpowiedniego dla rodzaju obliczenia,
jakie chcesz wykonać.

3. Jeżeli powyższe czynności nie pozwolą rozwiązać problemu, naciśnij
klawisz . To spowoduje, że kalkulator wykona standardowe
działanie, które sprawdzi, czy funkcje obliczeniowe działają poprawnie.
Jeśli kalkulator odkryje jakieś odchylenie, automatycznie zainicjuje tryb
obliczeniowy i wykasuje zawartość pamięci. Więcej informacji
o inicjowanych ustawieniach można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja
ustawień kalkulatora”.

4. Zainicjuj wszystkie tryby i ustawienia przez wykonanie następującej
operacji: (CLR) (Setup) (Yes).

Wymiana baterii
Po określonej liczbie lat trzeba wymienić baterię. Baterię należy wymienić
też niezwłocznie po zaobserwowaniu blaknięcia cyfr na wyświetlaczu.
Słaba bateria jest zasygnalizowana przyćmionym wyświetlaniem, nawet
jeżeli kontrast jest wyregulowany, lub przez niepojawienie się liczb na
wyświetlaczu po włączeniu kalkulatora. Jeżeli tak się stanie, wymień
baterię na nową.
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Ważne!

• Wyjęcie baterii spowoduje skasowanie całej zawartości pamięci kalkulatora.

1. Naciśnij klawisz (OFF), aby wyłączyć kalkulator.
2. Z tyłu kalkulatora wykręć śruby i zdejmij osłonę.

3. Wyjmij zużytą baterię, a następnie włóż nową baterię, zachowując
prawidłowe ułożenie bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-).

4. Załóż pokrywę.
5. Zainicjuj kalkulator: (CLR) (All) (Yes).

• Nie pomijaj powyższej czynności!

Kolejność pierwszeństwa obliczeń
Pierwszeństwo wprowadzonych obliczeń jest określane zgodnie
z poniższymi regułami.
Gdy pierwszeństwo dwóch wyrażeń jest takie samo, obliczenia są
wykonywane od lewej do prawej.

1 Wyrażenie w nawiasach

2
Funkcja wymagająca argumentu po prawej stronie i nawiasu
zamykającego „)” po nim

3
Funkcje wprowadzane po wartości (x2, x3, x-1, x!, °’ ”, °, r, g,
%), potęgi ( ), pierwiastki ( )

4 Ułamki

5 Znak ujemny ((-))

6 Szacunkowe wartości trybu STAT (x̂, ŷ, x̂1, x̂2)

58



7 Mnożenie, gdzie znak mnożenia został pominięty

8 Permutacja (nPr), kombinacja (nCr)

9 Mnożenie (×), dzielenie (÷)

10 Dodawanie (+), odejmowanie (-)

Uwaga

• W przypadku podnoszenia do kwadratu liczby ujemnej (takiej jak -2) wartość tę trzeba
ująć w nawiasy ( 2 ). Jako że x2 ma wyższe pierwszeństwo niż
znak ujemny, wprowadzenie 2  spowodowałoby podniesienie do
kwadratu 2, a następnie dodanie do wyniku znaku ujemnego.

• Zawsze miej na uwadze zasady pierwszeństwa i zamykaj liczby ujemne w nawiasach,
gdy jest to wymagane.

Zakres obliczeń, liczba cyfr i
dokładność
Zakres obliczeń, liczba cyfr użytych w wewnętrznych obliczeniach i
precyzja obliczeń zależy od ich typu.

Zakres obliczeń i precyzja

Zakres obliczeń ±1 × 10-99 do ±9,999999999 × 1099 lub 0

Liczba cyfr
w obliczeniach
wewnętrznych

15 cyfr

Precyzja

Generalnie ±1 dla 10. cyfry w pojedynczym
obliczeniu. Precyzja wyświetlacza
wykładniczego wynosi ±1 do najmniej
znaczącej cyfry. Błędy kumulują się
w przypadku wykonywania kolejnych obliczeń.
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Przedziały wprowadzania i precyzja obliczania
funkcji

Funkcje Przedziały wprowadzania

sinx
cosx

Deg 0 ≦ |x| < 9 × 109

Rad 0 ≦ |x| < 157079632,7

Gra 0 ≦ |x| < 1 × 1010

tanx

Deg
Taki sam jak sinx, z wyjątkiem gdy |x| =
(2n-1) × 90.

Rad
Taki sam jak sinx, z wyjątkiem gdy |x| =
(2n-1) × π/2.

Gra
Taki sam jak sinx, z wyjątkiem gdy |x| =
(2n-1) × 100.

sin-1x, cos-1x 0 ≦ |x| ≦ 1

tan-1x 0 ≦ |x| ≦ 9,999999999 × 1099

sinhx, coshx 0 ≦ |x| ≦ 230,2585092

sinh-1x 0 ≦ |x| ≦ 4,999999999 × 1099

cosh-1x 1 ≦ x ≦ 4,999999999 × 1099

tanhx 0 ≦ |x| ≦ 9,999999999 × 1099

tanh-1x 0 ≦ |x| ≦ 9,999999999 × 10-1

logx, lnx 0 < x ≦ 9,999999999 × 1099

10x -9,999999999 × 1099 ≦ x ≦ 99,99999999

ex -9,999999999 × 1099 ≦ x ≦ 230,2585092

√x 0 ≦ x < 1 × 10100

x2 |x| < 1 × 1050

x-1 |x| < 1 × 10100; x ≠ 0
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3
√x |x| < 1 × 10100

x! 0 ≦ x ≦ 69 (x jest liczbą całkowitą)

nPr
0 ≦ n < 1 × 1010, 0 ≦ r ≦ n (n, r są liczbami
całkowitymi)
1 ≦ {n!/(n-r)!} < 1 × 10100

nCr
0 ≦ n < 1 × 1010, 0 ≦ r ≦ n (n, r są liczbami
całkowitymi)
1 ≦ n!/r! < 1 × 10100 lub 1 ≦ n!/(n-r)! < 1 × 10100

Pol(x, y)
|x|, |y| ≦ 9,999999999 × 1099

√x2 + y2 ≦ 9,999999999 × 1099

Rec(r, θ)
0 ≦ r ≦ 9,999999999 × 1099

θ: Taki sam jak sinx

°’ ”
a°b’c”: |a|, b, c < 1 × 10100; 0 ≦ b, c
Wyświetlana wartość sekundowa może zawierać
błąd ±1 na drugim miejscu dziesiętnym.

°’ ”
← |x| < 1 × 10100

Konwersje dziesiętne ↔ sześćdziesiętne
0°0’0” ≦ |x| ≦ 9999999°59’59”

xy

x > 0: -1 × 10100 < ylogx < 100
x = 0: y > 0

x < 0: y = n, 
m

2n + 1
 (m, n są liczbami całkowitymi)

Jednak: -1 × 10100 < ylog |x| < 100

x
√y

y > 0: x ≠ 0, -1 × 10100 < 1/x logy < 100
y = 0: x > 0

y < 0: x = 2n+1, 
2n + 1
　 m　

 (m ≠ 0; m, n są liczbami

całkowitymi)
Jednak: -1 × 10100 < 1/x log |y| < 100

a b/c
Suma liczby całkowitej, licznika i mianownika
musi mieć długość równą lub mniejszą niż 10 cyfr
(wliczając w to symbol dzielenia).

RanInt#(a, b) a < b; |a|, |b| < 1 × 1010; b - a < 1 × 1010
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• Precyzja jest w zasadzie taka sama, jak opisana powyżej w części
„Zakres obliczeń i precyzja”.

• Typy funkcji xy, 
x
√y, 

3
√ , x!, nPr, nCr wymagają kolejnych wewnętrznych

obliczeń, co może spowodować nagromadzenie błędów powstałych
przy każdym obliczeniu.

• Błąd jest narastający i może być duży w pobliżu punktu osobliwości oraz
zagięcia funkcji.

• Kiedy używane jest wyświetlanie naturalne, zakres wyników obliczania,
który może być wyświetlony w formie π to: |x| < 106. Zauważ jednak, że
wewnętrzny błąd w obliczeniach może nie dopuścić do wyświetlenia
niektórych wyników obliczania w formie π. Może on również
spowodować, że wyniki obliczeń, które powinny być w formie
dziesiętnej, pojawią się w formie π.

Dane techniczne

fx-82ES PLUS/fx-95ES PLUS
Wymagane zasilanie:

Bateria typu AAA R03 (UM-4) × 1

Średnia żywotność baterii:
2 lata (w przypadku użytkowania przez godzinę dziennie)

Zużycie mocy:
0,0002 W

Temperatura robocza:
0°C do 40°C

Wymiary:
13,8 (wys.) × 77 (szer.) × 161,5 (gł.) mm

Masa w przybliżeniu:
105 g wraz z baterią

fx-85ES PLUS
Wymagane zasilanie:

Wbudowane ogniwo słoneczne; bateria pastylkowa LR44 × 1

Średnia żywotność baterii:
3 lata (w przypadku użytkowania przez godzinę dziennie)

Temperatura robocza:
0°C do 40°C
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Wymiary:
11,1 (wys.) × 77 (szer.) × 161,5 (gł.) mm

Masa w przybliżeniu:
95 g wraz z baterią

fx-350ES PLUS
Wymagane zasilanie:

Bateria pastylkowa LR44 × 1

Średnia żywotność baterii:
3 lata (w przypadku użytkowania przez godzinę dziennie)

Zużycie mocy:
0,0002 W

Temperatura robocza:
0°C do 40°C

Wymiary:
11,1 (wys.) × 77 (szer.) × 161,5 (gł.) mm

Masa w przybliżeniu:
95 g wraz z baterią

Sprawdzanie oryginalności
kalkulatora
Wykonaj czynności z poniższych kroków, aby sprawdzić oryginalność
posiadanego kalkulatora CASIO.

1. Naciśnij klawisz .
2. Naciśnij klawisz .

• Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji.
- Numer identyfikacyjny kalkulatora (ciąg 24-znakowy)
- QR Code do uzyskiwania dostępu do Światowej usługi edukacyjnej
  (https://wes.casio.com/calc/)

3. Uzyskaj dostęp do powyższej witryny.
4. Wykonaj instrukcje pokazywane na wyświetlaczu, aby sprawdzić

oryginalność kalkulatora.
Naciśnij klawisz , aby wrócić do menu trybu.
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Często zadawane pytania

Często zadawane pytania
■ Jak mogę wprowadzić dane i wyświetlić wyniki, tak jak było to

przeprowadzane w modelu, który nie miał podręcznikowego
wyświetlacza naturalnego?

→ Wykonaj następujące kroki: (SETUP) (LineIO). Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja ustawień
kalkulatora”.

■ Jak mogę zmienić wyświetlanie wyniku z formatu ułamka na
ułamek dziesiętny?
Jak mogę zmienić wynik operacji dzielenia z formatu ułamka na
ułamek dziesiętny?

→ Procedurę opisano w rozdziale „Przełączanie wyników obliczeń”.

■ Jaka jest różnica między pamięcią Ans, pamięcią niezależną,
a pamięcią zmiennych?

→ Każda z tych pamięci działa jako „pojemnik” do tymczasowego
przechowywania pojedynczej wartości.
Pamięć Ans:
Przechowuje wynik ostatniego wykonanego obliczenia. Używaj tej
pamięci do przenoszenia wyniku z jednego obliczenia do drugiego.
Pamięć niezależna:
Używaj tej pamięci do zsumowania wyników wielokrotnych obliczeń.
Pamięć zmiennych:
Ta pamięć jest pomocna, kiedy trzeba użyć tej samej wartości wiele
razy w jednym lub wielu obliczeniach.

■ Co muszę zrobić, aby przełączyć z trybu STAT lub TABLE w tryb, w
którym mogę wykonać obliczenia arytmetyczne?

→ Naciśnij klawisz (COMP).

■ Jak mogę przywrócić ustawienia domyślne kalkulatora?
→ Wykonaj następujące kroki: (CLR) (Setup) (Yes).

■ Kiedy wykonuję obliczenia funkcji, dlaczego uzyskuję wynik
obliczenia całkowicie różny od tego ze starszych modeli
kalkulatora CASIO?

→ W modelu z podręcznikowym wyświetlaniem naturalnym argument
funkcji wykorzystującej nawiasy musi być zakończona nawiasem
zamykającym. Jeżeli po wprowadzeniu argumentu nie naciśniesz
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klawisza , aby zamknąć nawias, może spowodować to dołączenie
niepożądanych wartości lub wyrażeń jako część argumentu.

Przykład: (sin 30) + 15  (jednostka kąta: Deg)
Starszy model (S-V.P.A.M.): 30 15        15,5
Model z podręcznikowym wyświetlaniem naturalnym:
(LineIO) 30 15        15,5
Jeżeli nie naciśniesz klawisza , jak pokazano poniżej, spowoduje to
obliczenie funkcji sin 45.
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