Ainevaldkond MATEMAATIKA põhikoolis
Ainevaldkonna pädevus põhikoolis
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada
matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel nii
matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi
lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid
rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab
loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise ning erinevate esitusviiside (sümbolite, valemite,
graafikute, tabelite, diagrammide) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi
matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist.

Ainevaldkonna õppeainete ja nädalatundide jaotumine kooliastmeti põhikoolis
I kooliaste
Matemaatika 10 nädalatundi
II kooliaste
Matemaatika 13 nädalatundi
III kooliaste
Matemaatika 13 nädalatund.

Ainevaldkonna õppeained ja nädalatundide jaotumine klassiti põhikoolis
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MATEMAATIKA
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT-vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Õppeaine kirjeldus
Põhikooli matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas valitsevaid
loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril ja
peastarvutuse oskus, tutvutakse õpilast ümbritsevate tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega,
õpitakse kirjeldama suurustevahelisi seoseid funktsioonide abil ning omandatakse selleks vajalikud algebra
põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus õpilast ümbritsevate juhuslike nähtuste maailmast ja selle
kirjeldamise võtetest. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste meetoditega. Põhikooli
matemaatikas omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes, eeskätt
loodusteaduslikke protsesse uurides ja kirjeldades.
Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja loova
mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse mõttetöö olulisust kogu

õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased kogeda nn ahaaefekti kaudu
eduelamust ning avastamisrõõmu. Nii seoseid visualiseerides, hüpoteese püstitades kui ka teadmisi
kinnistades kasutatakse IKT võimalusi.

MATEMAATIKA I KOOLIASTMES
I kooliastme õpitulemused matemaatikas
I kooliastme lõpuks õpilane:
1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid täita;
2) loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste;
3) näeb matemaatikat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil;
4) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi;
5) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;
6) kasutab digitaalseid õppematerjale;
7) tunnetab soovi ja vajaduse erinevust;
8) tunneb huvi ümbritseva vastu; tahab õppida;
9) hoiab korras oma töökoha, tegutseb klassis ja rühmas teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline
osa töökultuurist;
10) oskab ohuolukordi analüüsida ning jõuab olemasolevatest faktidest arutluse kaudu järeldusteni.

Matemaatika - 1. klass, 3 tundi nädalas (105 tundi)
1. klassi matemaatika õppe-eesmärgid:
1.klassi matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
õpib orienteeruma ümbritsevate esemete ja nähtuste maailmas (loendama, järjestama, võrdlema rühmitama ja
mõõtma eri objekte
õpib mõistma lihtsamaid ruumilisi ja järjestusseoseid, määrama aega kella abil
õpib sooritama igapäevatoiminguid (suhtlema otsuseid tehes, tulema toime liikluses, koostama ja järgima
päevakava)
õpib käsitlema naturaalarve saja piires ( numeratsioon, numbrite kirjutamine, arvude ehitus ja nende asukoht
arvureas, ühekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 20 piires, arvude suuline ja kirjalik võrdlemine 100
piires, täiskümnete liitmine ning lahutamine 100 piires)
õpib aru saama pikkuse, massi, aja ja väärtuse mõõtmisest ning tutvub mõõtühikutega meeter, sentimeeter,
kilogramm, gramm, liiter, euro, sent, tund ja minut)
õpib koostama, suuliselt analüüsima ja peast lahendama tekstülesandeid kahe etteantud suuruse järgi
õpib õigesti kasutama erinevate ruumiliste ja tasandiliste kujundite nimetusi
õpib iseseisva töö oskusi, püsivust ja järjekindlust

Teemad ja orienteeruv tundide jaotus
Arvutamine – 48 tundi
Mõõtmine ja tekstülesanded - 36 tundi
Geomeetrilised kujundid 12 tundi
Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Arvutamine

48

Arvud 0–100, nende
tundmine, lugemine,
kirjutamine, järjestamine
ja võrdlemine.
Järgarvud.
Märgid +, -, =, >, <.

15

1
3

Õpitulemused

loeb ja kirjutab, järjestab ja
võrdleb arve 0 –100;
paigutab naturaalarvude ritta
sealt puuduvad arvud 100 piires;
teab ja kasutab mõisteid võrra
rohkem ja võrra vähem;
loeb ja kirjutab järgarve;

Lõiming

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

Eesti keel-loogilisuse
arendamine,
tööjuhendite lugemine,
jutukeste koostamine.
Käeline tegevustäpsus, fantaasia.
Keh kasv-järjestumine.

Välja on jäetud paaris ja paaritu
arvu mõisted, neid käsitletakse
5. kl koos jaguvuse tunnustega.
„Tervis ja ohud“ liikluskeskkonnaga seotud
ülesanded.
„Keskkond ja jätkusuutlik
areng“ – huvi looduse vastu
(matk).
Suuline ja kirj töö.

Liitmine ja lahutamine
20 piires.
Liitmise ja lahutamise
vaheline seos.
Täiskümnete liitmine ja
lahutamine saja piires.

25

Lihtsaimad tähte
sisaldavad võrdused.

1

liidab peast 20 piires; lahutab
peast üleminekuta kümnest 20
piires;
omab esialgsed oskused
lahutamiseks üleminekuga
kümnest 20 piires;
nimetab üheliste ja kümneliste
asukohta kahekohalises arvus;
liidab ja lahutab peast
täiskümneid 100 piires
asendab proovimise teel
lihtsaimasse võrdustesse seal
puuduvat arvu oma
arvutusoskuste piires.

2
1

Loodusõpetusperekond, meie klass,
kool, lauamängud,
sõbrad.

„Tervis ja ohutus“ – tuleohutus ,
ohust teatamine (õppus).
„Väärtused ja kõlblus“ - sellise
klassikollektiivi kujundamine,
kus on au sees kõik tähtsamad
inimväärtused.
Iseseisev töö koos
enesekontrolliga.
Peastarvutamine.

Loodusõpetusloogilised ülesanded
elust endast.

„Tervis ja ohutus“ – turvaline
käitumine veekogudel.

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Mõõtmine ja
tekstülesanded

36

Mõõtühikud:
meeter, sentimeeter

6

Gramm, kilogramm

Õpitulemused

4

Lõiming

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

kirjeldab pikkusühikuid meeter
ja sentimeeter tuttavate suuruste
kaudu, kasutab nende tähiseid m
ja cm;
mõõdab joonlaua või
mõõdulindiga vahemaad/eseme
mõõtmeid meetrites või
sentimeetrites;
teab seost 1 m = 100 cm
kirjeldab massiühikuid gramm ja
kilogramm tuttavate suuruste
kaudu, kasutab nende tähiseid kg
ja g;

Eesti keel-loogilisuse
arendamine,
tööjuhendite lugemine.
Loodusõpetusmõõtmised.
Käeline tegevus-täpsus
mõõtmisel,
joonlaua ja mõõdulindi
kasutamine mõõtmisel.
Loodusõpetuserinevate esemete kaal,
kaalumine.

„Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine“ – positiivse
hoiaku kujundamine õppimisse,
tutvumine vanemate tööga
(ekskursioon mõne vanema
töökohta).
Praktiline töö: mõõtmine
kasutades klassis olevaid
võimalusi.
„Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“ – õpilaste
vabatahtlik tegevus (ühisürituse
korraldamine)
Praktiline töö: erinevate esemete
kaalumine.
„Keskkond ja jätkusuutlik
areng“ – vesi, vee puhtus ja
säästlik tarbimine.
Praktiline töö: erinevate
anumate kasutamine vee mahu
määramiseks.
„Kultuuriline identiteet“ – meie
tavad ja kombed.

Liiter

2

kujutab ette mahuühikut liiter,
kasutab selle tähist l;

Loodusõpetusvedelikud on voolavad
ja võtavad anuma kuju.

Minut, tund, ööpäev,
nädal, kuu, aasta;
kella tundmine täis-,
veerand-, pool- ja
kolmveerand tundides.

14

nimetab ajaühikuid minut, tund
ööpäev, nädal, kuu ja aasta;
leiab tegevuse kestust tundides;
ütleb kellaaegu (ilma sõnu
“veerand” ja “kolmveerand”
kasutamata, näit. 18.15);
teab seoseid 1 tund = 60 minutit
ja 1 ööpäev = 24 tundi;

Eesti keelloovjutukeste ja
tekstülesannete
koostamine.
Loodusõpetusaastaajad, päev, päeva
planeerimine, õpilase
päevarežiim, õhtused
kellaajad.
Käeline tegevus-täpsus,
kellamudeli
meisterdamine.

nimetab Eestis käibivaid
rahaühikuid, kasutab neid
lihtsamates tehingutes;
teab seost 1 euro = 100 senti.

Loodusõpetus-ostud
poes, kaup, hind, odav,
kallis, raha, asjad.
Majandusülesandedasjade väärtus, hind,
raha, selle hoidmine ja
kulutamine, ostmine ja
müümine.

„Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine“ raha säästmine (ekskursioon
panka).
Rollimäng „Kaupluses“

koostab matemaatilisi jutukesi

Eesti keel-loogilisuse

„ Teabekeskkond“ – olulised ja

Käibivad rahaühikud.

Ühetehtelised

10

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ –
kellamudeli meisterdamine.
Praktiline töö: papist
kellamudeli meisterdamine,
kellamudelil aja näitamine.

tekstülesanded 20 piires
liitmisele ja
lahutamisele.

hulki ühendades, hulgast osa
eraldades ja hulki võrreldes;
lahendab ühetehtelisi
tekstülesandeid liitmisele ja
lahutamisele 20 piires;
püstitab ise küsimusi osalise
tekstiga ülesannetes;
hindab õpetaja abiga ülesande
lahendamisel saadud tulemuse
reaalsust.

arendamine,
tööjuhendite lugemine,
probleemülesannete
lahendamine ja
jutukeste koostamine.
Loodusõpetusaastaajad, perekond,
kodu, sõbrad.
Keh kasv-sportlikud
tegevused, tervislikud
harjumused.

ebaolulised teated, suhtlusest
internetis.
Iseseisev töö ja enesekontroll.
Töötamine rühmas:
matemaatiliste jutukeste
koostamine ja klassile
esitamine.

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Õpitulemused

Geomeetrilised
kujundidd
Punkt, sirglõik ja sirge.

12
2

eristab sirget kõverjoonest, teab
sirge osi punkt ja sirglõik;
joonestab ja mõõdab joonlaua
abil sirglõiku;

Ruut, ristkülik ja
kolmnurk; nende
elemendid tipp, külg ja
nurk. Ring.

3

Kuup, risttahukas ja
püramiid; nende tipud,
servad ja tahud. Kera.

3

eristab ruutu, ristkülikut ja
kolmnurka teistest kujunditest;
näitab nende tippe, külgi ja
nurki;
eristab ringe teistest kujunditest;
eristab kuupi, risttahukat ja
püramiidi teistest ruumilistest
kujunditest; näitab maketil nende
tippe, servi ja tahke;
eristab kera teistest ruumilistest
kujunditest;

Esemete ja kujundite
rühmitamine, asukoha ja
suuruse kirjeldamine,
võrdlemine.

2

rühmitab esemeid ja kujundeid
ühiste tunnuste alusel;
võrdleb esemeid ja kujundeid
asendi- ja suurustunnustel;

Geomeetrilised kujundid
meie ümber.

2

leiab ümbritsevast õpitud
tasandilisi ja ruumilisi kujundeid.

Lõiming

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

Käeline tegevus-täpsus,
sõrmede
peenmotoorika,
fantaasiapildi
joonistamine.
Käeline tegevusgeomeetriliste
kujundite kasutamine.

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ –
fantaasiapildi kujundamine
kasutades võimalusel
arvutiprogrammi.

Käeline tegevusgeomeetriliste
kujundite kasutamine.
Loodusõpetus –
püramiidid.
Käeline tegevusgeomeetriliste
kujundite kasutamine.

Tutvustatakse erisuguse põhjaga
püramiide. 1. kl vaadeldakse
lähemalt kolmnurkset püramiidi.
Ei kasutata mõistet tetraeeder
„Kultuuriline identiteet“ –
kokkupuude teise kultuuriga
(Egiptuse püramiidid).
Rühmatöö: esemete
rühmitamine ja ühiste tunnuste
leidmine.

Liikluskasvatusliiklusmärgid kui
geomeetrilised
kujundid.

„Tervis ja ohutus“ – ohu olemus
ja selle tekkepõhjused, oskus
käituda ohutult ja turvaliselt
(õppekäik)

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ –
huvitava mudeli meisterdamine
erinevatest kujunditest.

Ajavaru kordamiseks 9 tundi

Hindamine
Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende hierarhiline
ülesehitus.
1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine, arvutamine,
mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine.
2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatiline info eri viisidel esitamine, modelleerimine,
rutiinsete ülesannete lahendamine.
3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete ülesannete
lahendamine
4. Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat hindamist. Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise
lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta matemaatikas. Kujundav
hindamine on mittenumbriline.

5. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja oskuste
ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.
6. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat, julgustavat
ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
7. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
8. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

Põhikooli 1. klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub
numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang toetub ainekavades iga õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse
hindamise kriteeriumitele, mis on väljendatud erinevatel tasanditel.
1. klassis kasutatav kokkuvõttev hindamine toimub vähemalt kaks korda õppeaastas ning väljendub
kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmisena, millel ei ole numbrilist ekvivalenti. Kokkuvõtvas
hinnangus kajastub selgelt, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud.

MATEMAATIKA II KOOLIASTMES
II kooliastme õpitulemused matemaatikas
II kooliastme lõpuks õpilane:
1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi;
3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi;
4) leiab ülesannetele erinevaid lahendusteid;
5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;
6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks;
7) näitab üles initsiatiivi lahendada kodus ja koolis ilmnevaid matemaatilist laadi probleeme;
8) kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest teabeallikatest.

Matemaatika - 4. klass, 4 tundi nädalas (140 tundi)
4. klassi matemaatika õppe-eesmärgid:
4. klassi matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
• saab ettekujutuse matemaatika kohast inimtegevuses;
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, rühmitama, loendama,
mõõtma jne;
• õpib arvutama ,
• omandab eseme ruumikujutluse;
• õpib tundma põhilisi tasandilisi ja ruumilisi kujundeid ning oskab rakendada õpitut praktikas;
• arendab oma matemaatilisi võimeid, intuitsiooni ja leidlikkust;
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.
Teemad ja orienteeruv tundide jaotus
Arvutamine – 48 tundi
Andmed ja algebra 32 tundi
Geomeetrilised kujundid 50 tundi
Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Arvutamine

48

Arvude lugemine ja
kirjutamine, nende
esitamine üheliste,
kümneliste, sajaliste,
tuhandeliste, kümne- ja

4

Õpitulemused

selgitab näidete varal termineid
arv ja number; kasutab neid
ülesannetes;
kirjutab ja loeb arve 1 000 000
piires;

Lõiming

Emakeel
Võõrkeel
Muusikaõpetus

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

Paaristöö/
Elukestev õpe ja …
Rühmatöö/
Tervis ja ohutus

sajatuhandeliste
summana.

Liitmine ja lahutamine,
nende omadused.
Kirjalik liitmine ja
lahutamine.

Naturaalarvude
korrutamine.
Korrutamise omadused.
Kirjalik korrutamine.

Naturaalarvude
jagamine.
Jäägiga jagamine.
Kirjalik jagamine.
Arv null tehetes.

8

10

12

esitab arvu üheliste, kümneliste,
sajaliste, tuhandeliste kümne- ja
sajatuhandeliste summana;
võrdleb ja järjestab naturaalarve,
nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
kujutab arve arvkiirel;
nimetab liitmise ja lahutamise
tehte komponente (liidetav,
summa, vähendatav, vähendaja,
vahe);
tunneb liitmis- ja lahutamistehte
liikmete ning tulemuste vahelisi
seoseid;
kirjutab liitmistehtele vastava
lahutamistehte ja vastupidi;
sõnastab ja esitab üldkujul
liitmise omadusi (liidetavate
vahetuvuse ja rühmitamise
omadus) ja kasutab neid
arvutamise hõlbustamiseks;
sõnastab ja esitab üldkujul arvust
summa ja vahe lahutamise ning
arvule vahe liitmise omadusi ja
kasutab neid arvutamisel;
Soovitus: tehete omaduste
rakendamisel piirduda kuni
kahekohaliste arvudega, kuid
tutvustada tuleks ka nende omaduste
kehtivust suuremate arvude korral.
kujutab kahe arvu liitmist ja
lahutamist arvkiirel;
liidab ja lahutab peast kuni
kolmekohalisi arve;
liidab ja lahutab kirjalikult arve
miljoni piires, selgitab oma
tegevust;
nimetab korrutamise tehte
komponente (tegur, korrutis);
esitab kahe arvu korrutise
võrdsete liidetavate summana või
selle summa korrutisena;
kirjutab korrutamistehtele
vastava jagamistehte ja vastupidi;
tunneb korrutamistehte liikmete
ning tulemuse vahelisi seoseid;
sõnastab ja esitab üldkujul
korrutamise omadusi: tegurite
vahetuvus, tegurite rühmitamine,
summa korrutamine arvuga;
kasutab korrutamise omadusi
arvutamise lihtsustamiseks;
korrutab peast arve 100 piires;
korrutab naturaalarvu 10, 100 ja
1000-ga;
arvutab enam kui kahe arvu
korrutist;
korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi
naturaalarve ja kuni kolmekohalisi
arve järkarvudega;
nimetab jagamistehte
komponente (jagatav, jagaja,
jagatis);
tunneb jagamistehte liikmete ja
tulemuse vahelisi seoseid;

Emakeel
Tööõpetus
Loodusõpetus
Ühiskonnaõpetus

Peastarvutamine
Analüüs
Kodanikualgatus ja
Matemaatilised mängud
Väärtused ja kõlblus
Iseseisev töö

Informaatika
Emakeel
Inimeseõpetus

Paaristöö
Väärtused ja kõlblus
Iseseisev töö
IKT

Keskkond ja ….
Ühine arutelu
Väärtused ja kõlblus
Iseseisev töö

Tööõpetus
Emakeel
Muusikaõpetu
Loodusõpetus

Matemaatilised mängud
Kodanikualgatus ja …
Paaristöö

Tehete järjekord.

4

Naturaalarvu ruut.

4

Murrud.

4

Rooma numbrid.

2

jagab peast arve korrutustabeli
piires;
kontrollib jagamistehte tulemust
korrutamise abil;
selgitab, mida tähendab “üks arv
jagub teisega”;
jagab jäägiga ja selgitab selle
jagamise tähendust;
Soovitus: jäägiga jagamise tähendus
esitada läbi näidete, näit. 16 : 3 = 5
jääk 1, seega 16 = 3 · 5 + 1
jagab nullidega lõppevaid arve
peast 10, 100 ja 1000-ga;
jagab nullidega lõppevaid arve
järkarvudega;
jagab summat arvuga;
jagab kirjalikult arvu ühekohalise
ja kahekohalise arvuga;
liidab ja lahutab nulli, korrutab
nulliga;
selgitab, millega võrdub null jagatud
arvuga ja nulliga jagamise
võimatust;
tunneb tehete järjekorda
sulgudeta ja ühe paari sulgudega
arvavaldises;
arvutab kahe- ja kolmetehteliste
arvavaldiste väärtuse;
selgitab arvu ruudu tähendust,
arvutab naturaalarvu ruudu;
teab peast arvude 0 – 10 ruutusid;
kasutab arvu ruutu ruudu pindala
arvutamisel;
selgitab murru lugeja ja nimetaja
tähendust,
kujutab joonisel murdu osana
tervikust;
nimetab joonisel märgitud terviku
osale vastava murru;
arvutab osa (ühe kahendiku,
kolmandiku jne) tervikust;
loeb ja kirjutab enamkasutatavaid
rooma numbreid (kuni
kolmekümneni), selgitab arvu
üleskirjutuse põhimõtet.

Elukestev õpe ja karjäär

Kehaline kasvatus

Paaristöö
Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus

Kunsti- ja
tööõpetus
Emakeel

Emakeel
Tööõpetus

Iseseisev töö
Rühmatöö
Keskkond ja jätkusuutlik …
IKT

Rühmatöö
Väärtused ja kõlblus

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Andmed ja algebra

32

Tekstülesanded.

22

Täht võrduses.

10

Õpitulemused

lahendab kuni kolmetehtelisi
elulise sisuga tekstülesandeid;
modelleerib õpetaja abiga
tekstülesandeid;
koostab ise ühe- kuni
kahetehtelisi tekstülesandeid;
hindab ülesande
lahendustulemuse reaalsust;
leiab ühetehtelisest võrdusest
tähe arvväärtuse proovimise või
analoogia teel;

Lõiming

Emakeel
Töö- ja
kunstiõpetus
Loodusõpetus

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

Uus tekstülesannete
modelleerimise (joonise
tegemise) õpetus
Skeemide koostamine
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine

Emakeel
Kunstiõpetus

Ei pea kasutama tehte liikmete
ja tulemuse vahelisi seoseid.

Näiteks võrduse 21 + b = 34 korral
võib proovida, milline arv tuleb liita
21-le, et saaks 34. Toetudes näiteks
võrdustele 2 + 3 = 5 ja 3 = 5 – 2 võib
analoogia põhjal kirjutada, et b = 34
– 21 = 13.
Ülesannetes piirdutakse vaid
võrdustega, mis sisaldavad ühte
tehet ühe tähega.

Ühine arutelu
Väärtused ja kõlblus

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu

T

Geomeetrilised
kujundid

50

Kolmnurk.

4

Nelinurk, ristkülik ja
ruut.

Kujundi ümbermõõdu ja
pindala leidmine

Pikkusühikud.

Pindalaühikud.

Massiühikud.

6

6

6

4

Õpitulemused

leiab ümbritsevast ruumist
kolmnurki ning eristab neid;
nimetab ja näitab kolmnurga
külgi, tippe ja nurki;
joonestab kolmnurka kolme külje
järgi;
selgitab kolmnurga ümbermõõdu
tähendust ja
leiab ümbritsevast ruumist
nelinurki, ristkülikuid ja ruute
ning eristab neid;
nimetab ning näitab ristküliku ja
ruudu külgi, vastaskülgi,
lähiskülgi, tippe ja nurki;
joonestab ristküliku ja ruudu
nurklaua abil;
selgitab nelinurga ümbermõõdu
tähendust ja näitab ümbermõõtu
joonisel;
arvutab ristküliku, sealhulgas
ruudu, ümbermõõdu;
kasutab ümbermõõdu ja pindala
arvutamisel sobivaid
mõõtühikuid;
arvutab kolmnurkadest ja tuntud
nelinurkadest koosneva
liitkujundi ümbermõõdu;
arvutab tuntud nelinurkadest
koosneva liitkujundi pindala;
rakendab geomeetria teadmisi
tekstülesannete lahendamisel;
nimetab pikkusühikuid mm, cm,
dm, m, km, selgitab nende
ühikute vahelisi seoseid;
mõõdab igapäevaelus
ettetulevaid pikkusi, kasutades
sobivaid mõõtühikuid;
toob näiteid erinevate pikkuste
kohta, hindab pikkusi silma järgi;
teisendab pikkusühikuid
ühenimelisteks;
selgitab pindalaühikute mm²,
cm², dm², m², ha, km² tähendust;
kasutab pindala arvutamisel
sobivaid ühikuid;
selgitab pindalaühikute vahelisi
seoseid;
nimetab massiühikuid g, kg, t,

Lõiming

Muusikaõpetus
Emakeel
Kunstiõpetus

Muutused võrreldes eelmise
õppekavaga / Õppetegevused/
Läbivad teemad

Välja on jäetud risttahukas ja
kuup (viidud 5. klassi).
Matemaatilised mängud
Tervis ja ohutus

Tööõpetus
Emakeel
Kehaline kasvatus

Paaristöö
Tehnoloogia ja ...
Rühmatöö

Kehaline kasvatus
Emakeel
Kunstiõpetus
Loodusõpetus

Praktiline tegevus

Tööõpetus
Emakeel

Paaristöö

Keskkond ja …

Väärtused ja kõlblus

Emakeel
Loodusõpetus
Ühiskonnaõpetus

Õppekäik

Kultuuriline identiteet

Emakeel

Paaristöö

Mahuühikud

2

Rahaühikud

2

Kiirus ja kiirusühikud.

Temperatuuri mõõtmine.

Arvutamine nimega
arvudega.

4

3

5

selgitab massiühikute vahelisi
seoseid; kasutab massi
arvutamisel sobivaid ühikuid;
toob näiteid erinevate masside
kohta, hindab massi ligikaudu;

Loodusõpetus
Ühiskonnaõpetus

kirjeldab mahuühikut liiter,
hindab keha mahtu ligikaudu;
nimetab Eestis käibelolevaid
rahaühikuid, selgitab rahaühikute
vahelisi seoseid, kasutab
arvutustes rahaühikuid;

Emakeel

selgitab kiiruse mõistet ning
kiiruse, teepikkuse ja aja vahelist
seost;
kasutab kiirusühikut km/h
lihtsamates ülesannetes;
loeb termomeetri skaalalt
temperatuuri kraadides märgib
etteantud temperatuuri skaalale;
kasutab külmakraadide
märkimisel negatiivseid arve;
liidab ja lahutab nimega arve;
korrutab nimega arvu
ühekohalise arvuga;
jagab nimega arve ühekohalise
arvuga, kui kõik ühikud jaguvad
antud arvuga;
kasutab mõõtühikuid
tekstülesannete lahendamisel;
otsib iseseisvalt teabeallikatest
näiteid erinevate suuruste
(pikkus, pindala, mass, maht,
aeg, temperatuur) kohta, esitab
neid tabelis.

Emakeel
Kehaline kasvatus
Informaatika

Tervis ja ohutus
Frontaalne arutelu
Praktiline töö

Emakeel
Ühiskonnaõpetus

Emakeel
Inimeseõpetus
Kehaline kasvatus

Teabekeskkond
Iseseisev töö
Rühmatöö
Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine
Skeemide ja tabelite koostamine
IKT

Paaristöö
Tervis ja ohutus

Emakeel
Informaatika

Iseseisev töö

Teabekeskkond

Ajavaru kordamiseks 10 tundi

MATEMAATIKA III KOOLIASTMES
III kooliastme õpitulemused matemaatikas
III kooliastme lõpuks õpilane:
1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate eluvaldkondade ülesandeid lahendades;
2) püstitab hüpoteese (sh matemaatilisi ning tervise, ohutuse ja keskkonna kohta), kontrollib neid, üldistab
ning arutleb loogiliselt;
3) põhjendab väiteid, on omandanud esmase tõestusoskuse;
4) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit ja muid abivahendeid;
5) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi;
6) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades.

Matemaatika - 7. klass, 5 tundi nädalas (175 tundi)
Teemad ja orienteeruv tundide jaotus
Ratsionaalarvud. Protsentarvutus. Statistika algmõisted. 55 tundi
Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Lineaarfunktsioon. Võrrand. 30 tundi
Geomeetrilised kujundid 20 tundi
Üksliikmed 30 tundi
Ajareserv (kordamine) 15 tundi
Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht

Õppesisu
Ratsionaalarvud
Protsentarvutus
Statistika algmõisted
Ratsionaalarvud. Tehted
ratsionaalarvudega.
Arvutamine
taskuarvutiga.
Kahe punkti vaheline
kaugus arvteljel. Tehete
järjekord.

T

Õpitulemused

Lõiming

Läbivad teemad, muud
märkused

55

Tehted täisarvudega on viidud
6.klassi.

kasutab õigesti märgireegleid
ratsionaalarvudega arvutamisel;
eri liiki murdude korral hindab,
mil viisil arvutades saab täpse
vastuse ja kuidas on otstarbekas
arvutada;
mitme tehtega ülesandes kasutab
vastandarvude summa omadust
ja liitmise seadusi;
korrutab ja jagab positiivseid ja
negatiivseid harilikke murde (ka
segaarve);
arvutab mitme tehtega
ülesannetes, milles on kuni neli
tehet ja ühed sulud;

Kolmanda õpitulemuse juurde
näit:
-13 + 18 + 13 – 21;
-8,9 – 4,6 + 3,5 + 1,1 + 8,4;
3
3
3
5 3
4
4
Viienda õpitulemuse juurde
näit.:
1
2
3 1 : 2 4,25
3
9
5,5

Naturaalarvulise
astendajaga aste. Kümne
astmed, suurte arvude
kirjutamine kümne
astmete abil.

selgitab naturaalarvulise
astendajaga astendamise
tähendust;
teab peast ( lisaks 4. ja 5. klassis
õpitule), et

1 5
2
6 6

2

1
1
18

Arvu 10 astmete
tundmine on väga
oluline füüsikas ja
keemias.

4
; 5 6 4 4 5 6
2
2
;
2
;
3
;
10
;
10
;
10
;

astendab negatiivset arvu
naturaalarvuga, teab sulgude
tähendust [ näit:
6

2 või 26];
tunneb tehete järjekorda, kui
arvutustes on astendamistehteid;
sooritab taskuarvutil tehteid
ratsionaalarvudega;
Täpsed ja ligikaudsed
arvud, arvutustulemuste
otstarbekohane
ümardamine.

Promilli mõiste
(tutvustavalt). Arvu
leidmine tema osamäära
ja protsendimäära järgi.
Jagatise väljendamine
protsentides.
Protsendipunkt. Suuruse
muutumise väljendamine
protsentides.

toob näiteid igapäevaelu
olukordadest, kus kasutatakse
täpseid, kus ligikaudseid arve;
ümardab arve etteantud
täpsuseni;
ümardab arvutuste (ligikaudseid)
tulemusi mõistlikult;
selgitab promilli tähendust;
leiab terviku protsentides antud
osamäära järgi;
väljendab kahe arvu jagatist ehk
suhet protsentides;
leiab, mitu protsenti moodustab
üks arv teisest ja selgitab, mida
tulemus näitab;
määratleb suuruse kasvamist ja
kahanemist protsentides kui kahe
arvu muudu ja algväärtuse suhet;
eristab muutust protsentides
muutusest protsendipunktides;
tõlgendab reaalsuses esinevaid
protsentides väljendatavaid
suurusi, lahendab kuni
kahesammulisi
protsentülesandeid.

Ümardamine on väga oluline
oskus loodusainetes.

Protsendi tundmine on
väga oluline keemias.

Uue mõistena on sisse toodud
promill ja protsendipunkt.
Läbiv teema Tervis ja ohutus:
ülesanded tervisliku toidu kohta

Andmete kogumine ja
korrastamine. Statistilise
kogumi karakteristikud
(aritmeetiline keskmine).
Sektordiagramm.
Tõenäosuse mõiste.

rakendab protsentarvutust reaalse
sisuga ülesannete lahendamisel;
arutleb ühishüve ja maksude
olulisuse üle ühiskonnas;
selgitab laenudega seotud ohte ja
kulutusi ning oskab etteantud
lihtsa juhtumi varal hinnata
laenamise eeldatavat
otstarbekust;
koostab isikliku eelarve;
hindab kriitiliselt
manipuleerimisvõtteid (näiteks
laenamisel);
moodustab reaalsete andmete
põhjal statistilise kogumi,
korrastab seda, moodustab
sageduste ja suhteliste sageduste
tabeli ja iseloomustab seda
aritmeetilise keskmise ja
diagrammide abil;
joonestab sektordiagrammi (nii
arvutil kui ka käsitsi);
selgitab tõenäosuse tähendust;
katsetulemuste vahetu
loendamise kaudu arvutab
lihtsamatel juhtudel sündmuse
klassikalise tõenäosuse.

Ei käsitleta moodi, mediaani ja
keskmist hälvet.

Tõenäosuse mõiste selgitamisel
on soovitatav kasutada
programmi Tõenäosusteooria.

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu
T
Õpitulemused
Lõiming
Läbivad teemad, lõiming,
muud märkused
Võrdeline ja
30
pöördvõrdeline
sõltuvus
Lineaarfunktsioon
Võrrand
Tähtavaldise väärtuse
arvutamine. Lihtsate
tähtavaldiste
koostamine.

arvutab ühetähelise tähtavaldise
väärtuse;
koostab lihtsamaid avaldisi
(näiteks pindala ja ruumala);

Võrdeline sõltuvus,
võrdelise sõltuvuse
graafik, võrdeline
jaotamine.

selgitab näidete põhjal muutuva
suuruse ja funktsiooni olemust;
selgitab võrdelise sõltuvuse
tähendust eluliste näidete põhjal
(nt teepikkus ja aeg; rahasumma
ja kauba kogus);
kontrollib tabelina antud suuruste
abil, kas on tegemist võrdelise
sõltuvusega;
otsustab graafiku põhjal, kas on
tegemist võrdelise seosega;
toob näiteid võrdelise sõltuvuse
kohta ;
leiab võrdeteguri;
joonestab võrdelise sõltuvuse
graafiku;
selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse
tähendust eluliste näidete põhjal
(nt ühe kilogrammi kauba hind ja
teatud rahasumma eest saadava
kauba kogus; kiirus ja aeg );

Pöördvõrdeline sõltuvus,
pöördvõrdelise sõltuvuse
graafik.

Näiteks 2b+b; a²

Graafikutega on
tegemist füüsikas
(liikumisgraafik) ja
geograafias
(temperatuurigraafik)

Tekstülesandeid ei lahenda
pöördvõrdelise sõltuvuse kohta.

Lineaarfunktsioon, selle
graafik.
Lineaarfunktsiooni
rakendamise näiteid.

Võrrandi mõiste.
Võrrandite samaväärsus.
Võrrandi põhiomadused.
Ühe tundmatuga
lineaarvõrrand, selle
lahendamine.
Võrre. Võrde
põhiomadus.
Võrdekujulise võrrandi
lahendamine.
Lihtsamate, sh
igapäevaeluga
seonduvate
tekstülesannete
lahendamine võrrandi
abil.

kontrollib tabelina antud suuruste
abil, kas on tegemist
pöördvõrdelise sõltuvusega;
saab graafiku põhjal aru, kas on
tegemist pöördvõrdelise
sõltuvusega;
joonestab pöördvõrdelise
sõltuvuse graafiku;
teab, mis on lineaarne sõltuvus;
eristab lineaarliiget ja vabaliiget;
joonestab lineaarfunktsiooni
avaldise põhjal graafiku;
otsustab graafiku põhjal, kas
funktsioon on lineaarne või ei
ole.
lahendab võrdekujulise võrrandi;
lahendab murdarvuliste
kordajatega lineaarvõrrandeid;
koostab lihtsamate
tekstülesannete lahendamiseks
võrrandi, lahendab selle;
kontrollib tekstülesande lahendit;
lahendab kuni kahesammulisi
(tekst)ülesandeid
protsentarvutuse kohta;
koostab lineaarvõrrandi etteantud
teksti järgi, lahendab
tekstülesandeid lineaarvõrrandi
abil;
modelleerib õpetaja juhendamisel
lihtsamas reaalses kontekstis
esineva probleemi ja tõlgendab
saadud tulemusi õpetaja
juhendamisel.

Võrdekujulise võrrandi
lahendamisoskus on
väga oluline füüsikas ja
keemias. Pöörata
tähelepanu võrdest
liikme avaldamisele.
Kasutada ka x-st
erinevaid tähti, et
õpilane tunneks ära
sama teema füüsikas ja
keemias.

Läbiv teema Tervis ja ohutus:
ülesanded, mis toetavad
arusaamist ohutust liiklemisest
(teepikkus ja aeg teatud
kiirusega sõitmisel, helkuri
mõju jms).
Võrratuse lahendamist
põhikoolis ei käsitleta.

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu
T
Õpitulemused
Lõiming
Läbivad teemad, lõiming,
muud märkused
Geomeetrilised
20
kujundid
Hulknurk, selle
ümbermõõt. Hulknurga
sisenurkade summa.

Rööpkülik, selle
omadused.
Rööpküliku pindala.
Romb, selle omadused.
Rombi pindala.

teab, mis on hulknurk, näitab
hulknurga tippe, külgi ja nurki,
lähiskülgi ja lähisnurki;
saab aru mõistest korrapärane
hulknurk;
arvutab hulknurga ümbermõõtu,
sisenurkade summa ja
korrapärase hulknurga ühte
nurka;
joonestab etteantud külgede ja
nurgaga rööpküliku, tema
diagonaalid ja kõrguse;
teab rööpküliku külgede, nurkade
ja diagonaalide omadusi, kasutab
neid ülesannete lahendamisel;
mõõdab rööpküliku küljed ja
kõrguse, arvutab ümbermõõdu ja
pindala; joonestab etteantud külje
ja nurga järgi rombi;
teab rombi diagonaalide ja
nurkade omadusi, kasutab neid

Seos geograafiaga –
maade mõõtmine,
plaan ja kaart.

Õuesõppetunnid

Trapetsi mõiste viidud 8.klassi

Püstprisma, selle pindala
ja ruumala.

ülesannete lahendamisel;
joonestab ja mõõdab rombi külgi,
kõrgust ja diagonaale, arvutab
ümbermõõdu ja pindala;
tunneb kehade hulgast
kolmnurkse ja nelinurkse
püstprisma;
näitab ja nimetab kolmnurkse ja
nelinurkse püstprisma põhitahke,
näitab selle tippe, külgservi,
põhiservi, prisma kõrgust,
külgtahke, põhja kõrgust; arvutab
kolmnurkse ja nelinurkse
püstprisma pindala ja ruumala.

Soovitus: õpetaja juhendamisel
joonestada püstprisma
pinnalaotus ja valmistada selle
mudel

Õppesisu ja taotletavate õpitulemuste vahelised seosed ning õppega seotud tegevuste orienteeruv maht
Õppesisu
T
Õpitulemused
Lõiming
Läbivad teemad, lõiming,
muud märkused
Üksliikmed
30
Üksliige. Sarnased
üksliikmed.

teab mõisteid üksliige ja selle
kordaja;
teab, et kordaja 1 jäetakse
kirjutamata
ja
miinusmärk
üksliikme ees tähendab kordajat
–1;
viib üksliikme normaalkujule ja
leiab selle kordaja;
korrutab ühe ja sama alusega
astmeid am an am n;
astendab
korrutise
n
n
n
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astendajaga astmed.
Võrdsete alustega
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astmete näiteid.
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0,0001
kirjutab kümnendmurru 10-ne
astmete abil;
kirjutab suuri ja väikseid arve
standardkujul,
selgitab
standardkujuliste
arvude
kasutamist teistes õppeainetes ja
igapäevaelus

Kümnendliiteid
kasutatakse palju
loodusainetes.
Tehteid
standardkujuliste
arvudega tuleb teha
füüsikas, keemias,
geograafias, bioloogias.

Lõiming
Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht põhilist teed pidi. Ühelt poolt kujuneb
õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaamine
matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi ainevaldkondi toetavast ning lõimivast
baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine
matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest
õpilasi ümbritseva maailmaga. Peale selle on ainete lõimimise võimsad vahendid kollegiaalses koostöös
teiste ainete õpetajatega tehtavad õpilaste ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus. Kõige
tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. Niisuguse koostöö
viljakus sõltub eelkõige matemaatikaõpetajate teadmistest teistes valdkondades õpetatava ainese ja seal
kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade õpetajate arusaamadest ja oskustest oma
õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada.
Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse rohkesti
võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Lõimingut võõrkeeltega
tugevdab õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid kasutama. Nii näiteks võiks eesti ja
inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel sõnal „number” on eesti keeles kaks tähendust:
arv ja number, keemiaõpetaja võiks reaktsioonivõrrandite põhjal siduda ainete koguse leidmise
võrdekujulise võrrandi ja protsentarvutuse kohta omandatud teadmiste ja oskustega.
Eriline koht on internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks õpilane saama
õpetuses uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise meetod teistes
loodusainetes kasutatava meetodiga.

Läbivad teemad
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses eelkõige
õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise kaudu.
Näiteks seostub läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” matemaatika õppimisel järk-järgult
kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Sama läbiv
teema seondub näiteks ka matemaatikatundides hindamise kaudu antava hinnanguga õpilase võimele
abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise
karjääri planeerimise lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostööotsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige
ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid
andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama
elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad õpilased
võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama sellekohaseid väärtushinnanguid ja
käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust, hinnatakse
kriitiliselt keskkonna ja inimarengu perspektiive. Selle teema käsitlemisel on tähtsal kohal protsentarvutus,
muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid.
Teema „Kultuuriline identiteet” seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo elementide
tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse ja statistika abil
saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt (eri rahvused,
erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jne).
Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi õppeaineid
lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega arendatakse õpilastes
koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste suhtes. Sama teemaga seondub
näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide käsitlemine, mis võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna
ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate arvnäitajate tähendusest.
Eriline tähendus matemaatika jaoks on läbival teemal „Tehnoloogia ja innovatsioon”. Matemaatikakursuse
lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside
kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus matemaatikal on tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa).
Õpilase jaoks avaneb see eelkõige tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates
rakendatavate mõõtmiste ja arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT), et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist

ja tööd. Matemaatika õpetus peaks pakkuma võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi
aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades rakendatakse mitmesugust
õpitarkvara.
Teema „Teabekeskkond” seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt
matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse
arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus” realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid
andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud
tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded ja graafikud). Eriti tähtis on
kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. Matemaatika sisemine loogika, meetod ja süsteemne
ülesehitus on iseenesest olulised vaimselt tervet inimest kujundavad tegurid. Ka emotsionaalse tervise
tagamisel on matemaatikaõpetusel kaalukas roll.

Hindamine
Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetusprotsessid ja nende hierarhiline
ülesehitus.
1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, arvutamine,
mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine;
2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, modelleerimine,
rutiinsete ülesannete lahendamine;
3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete ülesannete
lahendamine.
4. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning
õpilase suhtumise kohta matemaatikasse.
1. Õppetunni või muu õppetegevuse vältel antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmistest ja
oskustest ning õpilase hoiakutest ja väärtustest.
2. Koostöös kaaslaste ning õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat,
julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate tulemustega,
kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine,
rakendamine ja arutlemine. Õpilane saab hinde „hea”, kui ta on omandanud matemaatika ainekavas esitatud
õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, ning hinde „väga hea”, kui ta on omandanud õpitulemused
arutlemise tasemel.

Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.
2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite
komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste harjutamiseks, seoste
uurimiseks ja hüpoteeside püstitamiseks ning esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks (sh dünaamiline
geomeetria).
3. Kool võimaldab tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektide kasutamise.
4. Kool võimaldab klassiruumis kasutada taskuarvutite komplekti.

Ainevaldkond MATEMAATIKA gümnaasiumis
Ainevaldkonna pädevus gümnaasiumis
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust
kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel
nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades.
Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust probleeme
püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida, tulemuse tõesust
kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti
erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid) mõistmise ja kasutamise oskust.
Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse
tähenduse mõistmist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) võimaluste kasutamist.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid karjääri planeerides;
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade mõistetest, seostest
ning protseduuridest;
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste, esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka
kirjalikult;
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning rakendab
neid;
5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja
ruumilisi seoseid;
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab igapäevaelu
probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi mudeleid
igapäevaelu kontekstis;
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst), oskab valida
sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT vahendid jne) ja
hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet.

Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused
Ainevaldkonda kuuluvad kitsas matemaatika, mis koosneb 8 kursusest, ning lai matemaatika, mis koosneb
14 kursusest.
Kitsa matemaatika kohustuslikud kursused:
1. „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused”
2. „Trigonomeetria”
3. „Vektor tasandil. Joone võrrand”
4. „Tõenäosus ja statistika”
5. „Funktsioonid I”
Laia matemaatika kohustuslikud kursused:
1. „Arvuhulgad. Avaldised“
2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“

3. „Võrratused. Trigonomeetria I“
4. „Trigonomeetria II“
5. „Vektor tasandil. Joone võrrand“
6. „Tõenäosus, statistika“
7. „Funktsioonid I. Arvjadad“
8. „Funktsioonid“
9. „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“
10. „Tuletise rakendused“
11. „Integraal. Planimeetria kordamine“
12. „Geomeetria I“
13. „Geomeetria II“
14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“
Ainevaldkonnas on valikkursust: „Loogika“, „Majandusmatemaatika elemendid“,
„Arvuteooria elemendid I“, „Arvuteooria elemendid II“, „Diskreetse matemaatika elemendid I“,
„Diskreetse matemaatika elemendid II“, „Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“ ja
„Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria“.
Ainevaldkonna valikkursused:
1. Matemaatika praktikum
2. Planimeetria
3. Majandusmatemaatika elemendid
4. Statistika (arvutil)
5. Üldistav matemaatika

Ainevaldkonna õppeained ja nädalatundide jaotumine klassiti gümnaasiumis
Õppeaine
Matemaatika
Kokku
Matemaatika lai
Matemaatika
praktikum
Planimeetria
Majandusmatemaatika
Statistika (arvutil)
Üldistav matemaatika

10.a
5

10.b
5

1

1

10.c
3

Kursuseid klassiti
11.a
11.b
11.c
5
5
3

2

12.a
4

12.b
4

1

1

2

2

2
1

1

1
1

1

12.c
2
2

1
1
1
2

Ainevaldkonna kirjeldus
Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias matemaatikas
käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest arusaamiseks. Erinevalt
laiast matemaatikast ei ole kitsa matemaatika õppe põhiülesanne mitte matemaatika kui teadusharu enese
tundmaõppimine, vaid peamine on matemaatika rakenduste vaatlemine inimest ümbritseva maailma
teaduspõhiseks kirjeldamiseks ning elus toimetuleku tagamiseks. Selleks vajalik keskkond luuakse
matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil
ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Nii kitsas kui ka lai matemaatika annab
õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid.
Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam huvituvatel
õpilastel on võimalik kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet.
Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka laiale matemaatikale. Kitsale matemaatikale
võib valikkursustena lisada ka laia matemaatika kursusi. Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilastel on soovi
korral võimalik üle minna laiale matemaatikale pärast kolmandat kursust.
Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus
ja seda õpetatakse iseseisva ainena. Kitsa matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus
matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega

Matemaatikaõpetuse lõimimise eeldused vertikaalselt (ainesiseselt) loob ainekavas pakutud kursuste
järjestus. Matemaatikaõpetuse lõimimine horisontaalselt (teiste ainevaldkondade õpetusega ja
õppeainetevälise infoga) vajab igas koolis erinevate ainete õpetajate tihedat koostööd nii kooli õppekava
koostamisel kui ka selle realiseerimisel. Kooli õppekavas on vaja esile tuua ainetevahelised ja aineteülesed
teemad, mida on vaja lõimida, märkides igas ainekavas nende teemade koha kalendaarselt ja ulatuselt.
Lõimumise organiseerimise lihtsaim viis on, kui erinevate ainete õpetajad viitavad teemat käsitledes õpilaste
varasematele või ka ees ootavatele kokkupuudetele selle teemaga teiste ainete õppimisel. Oluline on, et
erinevate ainete õpetajad teaksid sama teema käsitluslaadi ja sügavust teistes ainetes ning oskaksid erisuste
korral sellele tähelepanu juhtida. Tavapäraselt käsitletakse teemat ajaliselt varem või samal ajal
matemaatikas ning seejärel teistes ainetes. Samas on võimalik ka teistpidine järjekord. Näiteks võib füüsikas
rääkida vektoriaalsetest suurustest enne vektori käsitlust matemaatikas. Olenemata sellest, kummas aines
vektorist varem räägitakse, peavad mõlemad õpetajad selle teema juures juhtima tähelepanu vektori
tavapärasele erisusele matemaatikas ja füüsikas. Ühelt poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades
rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse
keele ja meetoditega teisi ainevaldkondi toetavast ja lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest
ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele
ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi ümbritseva maailmaga.
Eriti niisuguste teemade puhul, kus on vaja lõimida nii ainesiseseid kui ka ainetevahelisi ja - üleseid aspekte,
on efektiivseim multidistsiplinaarne lähenemine. Näiteks saaks ühisteemana käsitleda meetermõõdustiku
teket, levikut, selle seost Pariisi Kommuuniga, teaduse ja tehnika revolutsiooniga, jne. Seda teemat sügavuti
avades on võimalik kasutada nii matemaatikat kui ka ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat, kirjandust,
võõrkeeli jt õppeaineid. Küllap on reaalses koolitöös selliseid metateemasid siiski raske erinevate ainete
sama nädala tundide kavasse lülitada ilma õppeainete loogilist struktuuri kahjustamata. Seevastu on
interdistsiplinaarset vaadet teemale kerge rakendada õpilaste loovtöödes, uurimistöödes, kollektiivsete
ettekannete koostamises õpilaste teaduskonverentsiks, projektõppes vms. Oluline on kavandada kooli
õppekavas õpilastel tekkinud sisemise lõimingu taseme määramist.

Läbivad teemad
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses eelkõige
õppetegevuse sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu.
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ seostub kogu õppes järk-järgult kujundatava õppimise
vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Enda tunnetuslike võimete reaalne
hindamine on üks tähtsamaid edasise karjääriplaneerimise lähtetingimusi. Seega on oluline, et noor inimene
saab matemaatikatundides hinnangu oma võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda, et selle põhjal oma
karjääriplaneerimist korrigeerida, ent ka oma tunnetuslikke võimeid arendada.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige seal
esitatavate ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta.
Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritseva suhtes ning õpetatakse väärtustama
elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid ja õppekäigud. Eesmärk on saavutada, et õpilased õpiksid
võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama vastavaid väärtushinnanguid ja
käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning analüüsitakse
keskkonna ja inimarengu perspektiive. Seda teemat käsitledes on tähtsal kohal protsentarvutus, muutumist ja
seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid.
Teema „Kultuuriline identiteet“ seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo
elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse ja
statistika järgi saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses mitmekultuurilisuse teemaga (eri
rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jt).
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine realiseerub eelkõige matemaatika ning teisi
õppeaineid ja igapäevaelu integreerivate ühistegevuste kaudu (uurimistööd, rühmatööd, projektid jt).
Eriti tähtsaks on muutunud teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Matemaatikakursuse lõimingute kaudu
tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning
modelleerimise meetoditest. Õpilast suunatakse kasutama IKT elulisi probleeme lahendades ning oma
õppimist ja tööd tõhustades. Matemaatikaõpetus peaks igati pakkuma võimalusi ise avastada ja märgata
seaduspärasusi ning seeläbi aitama kaasa loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades
kasutatakse mitmesugust õpitarkvara.

Teema „Teabekeskkond“ seondub eriti oma meediamanipulatsioone hõlmavas osas tihedalt
matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse
arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid
andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna ohutuse seos sõidukite liikumise kiirusega,
nakkushaiguste leviku eksponentsiaalne olemus, muid riskitegureid hõlmavate andmetega protsentülesanded
ja graafikud). Matemaatikat õpetades ei saa alahinnata õpilaste positiivsete emotsioonide teket (nt kaunitest
konstruktsioonidest, haaravatest probleemülesannetest).
Teema „Väärtused ja kõlblus“ külgneb matemaatika õppimisel eelkõige selle kõlbelise komponendiga –
korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul
on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse.

Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.
2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite
komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta.
3. Kool võimaldab tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektid.
4. Kool võimaldab kasutada klassiruumis taskuarvutite komplekti.

Hindamine
Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende hierarhiline
ülesehitus.
1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine,
arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine.
2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info esitamine eri viisidel, modelleerimine
ning rutiinsete ülesannete lahendamine.
3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, reaalsusest tulenevate
ning mitterutiinsete ülesannete lahendamine.
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning
õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Kujundav hindamine on enamasti mittenumbriline.
1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja
oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.
2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal julgustavat ning
konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
4. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate õpitulemustega,
kasutades numbrilist hindamist. Õpitulemuste saavutatust hinnatakse tunnikontrollide ja kontrolltöödega
ning muude kontrollivõtetega. Kursuse koondhinne kujundatakse nende ja vajaduse korral kursust kokku
võtva kontrollivormi tulemuste alusel. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse eespool esitatud kolmel
tasemel: teadmine, rakendamine ning arutlemine. Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse rahuldava hindega,
kui ta on omandanud matemaatika ainekavas esitatud õpitulemused teadmise ja rutiinsete ülesannete
lahendamise tasemel, ning väga hea hindega, kui ta on omandanud õpitulemused arutlemise tasemel. Kui
õpitulemused omandatakse teadmiste rakendamise tasemel, hinnatakse neid hindega „neli“.

KITSAS MATEMAATIKA
Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid kitsas matemaatikas
Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise informatsiooni esituse viise;
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades;
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;

5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt;
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid;
7) kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme.

Õppeaine kirjeldus
Kitsa matemaatika eesmärk on õpetada aru saama matemaatika keeles esitatud teabest, kasutada
matemaatikat igapäevaelus esinevates olukordades, tagades sellega sotsiaalse toimetuleku. Kitsa kava järgi
õpetatakse kirjeldavalt ja näitlikustavalt, matemaatiliste väidete põhjendamine toetub intuitsioonile ning
analoogiale. Olulisel kohal on rakendusülesanded.

Gümnaasiumi õpitulemused kitsas matemaatikas
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid;
2) väljendub matemaatilist keelt kasutades täpselt ja lühidalt, arutleb ülesandeid lahendades loovalt ja
loogiliselt;
3) kasutab matemaatikat õppides ning andmeid otsides ja töödeldes IKT vahendeid;
4) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades;
5) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse;
6) lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;
7) kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;
8) esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;
9) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides erinevate
eluvaldkondade nähtusi;
10) tunneb õpitud funktsioonide omadusi ning rakendab neid;
11) leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid.

I kursus „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
2) eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust;
3) selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi;
4) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks taanduvaid
võrrandeid;
5) sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga astmeteks;
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;
7) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
8) lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.

Õppesisu
Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hulk Q. Irratsionaalarvude hulk I. Reaalarvude
hulk R. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine. Arvu nes juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Murdvõrrand. Arvu
juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga astmena. Tehted astmetega ning tehete näiteid võrdsete
juurijatega juurtega. Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaar- ja ruutvõrratused. Lihtsamate, sealhulgas
tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil.

II kursus „Trigonomeetria“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;
2) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;
3) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi;

4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
5) rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi;
6) lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone kaare kui
ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid.

Õppesisu
Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid
(y sin x , y cos x , y tan x ), nende väärtused nurkade 0o, 30o, 45o, 600, 90o, 180o, 270o, 360o korral.
Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y sin x , y cos x , y tan x
graafikud. Trigonomeetria põhiseosed, negatiivse- ja täiendusnurga valemid, täispöördest suurema nurga
taandamine väiksemale. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine
hulknurga pindala arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning
ringi sektori kui ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded.

III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“
Õpitulemused
Õpilane:
1) selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate;
2) tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid asendeid tasandil;
3) liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
4) leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid;
5) koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga;
6) määrab sirgete vastastikused asendid tasandil;
7) koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi;
8) joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi;
9) leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge);
10) kasutab vektoreid ja joone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes.

Õppesisu
Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Vektorite
võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu kujutamine vektorina.
Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine
(geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle
rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand (tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti
ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli
võrrand. Ringjoone võrrand. Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning
lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendussisuga ülesanded.

IV kursus „Tõenäosus ja statistika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;
2) selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja välistavate sündmuste
summa tähendust;
3) selgitab faktoriaali, permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet;
4) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;
5) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse
usaldatavuse tähendust;
6) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi kohta;
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9) kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

Õppesisu
Sündmus. Sündmuste liigid. Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus. Geomeetriline
tõenäosus. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus. Sündmuste summa. Välistavate
sündmuste summa tõenäosus. Faktoriaal. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. Binoomkordaja. Diskreetne
juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan,
standardhälve). Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine. Statistilise
andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. Normaaljaotus (kirjeldavalt). Statistilise otsustuse usaldatavus
keskväärtuse usaldusvahemiku näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt
koostöös mõne teise õppeainega).

V kursus „Funktsioonid I“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid mõisteid,
pöördfunktsiooni mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet;
2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil);
3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi;
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid avaldisi;
5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni vahetu
rakendamise teel;
6) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle abil lihtsamaid reaalsusega
seotud ülesandeid;
7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, sh laenudega
seotud kulutusi ja ohte;
8) lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul.

Õppesisu
Funktsioonid y ax b , y ax2 bx c ,
y ax (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja
muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond.
Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum. Funktsioonid y axn ( n 1, 2, 1 ja 2 ).
Arvu logaritmi mõiste. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis
võimaldab lahendada lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid). Pöördfunktsioon. Funktsioonid y ax ja
y=logax. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Näiteid mudelite kohta, milles esineb eax. Lihtsamad
eksponent- ja logaritmvõrrandid. Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m. Näiteid trigonomeetriliste
põhivõrrandite lahendite leidmise kohta.

VI kursus „Funktsioonid II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet;
2) rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa valemit, lahendades
lihtsamaid elulisi ülesandeid;
3) selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning funktsiooni tuletise
geomeetrilist tähendust;
4) leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi;
5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis;
6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni ekstreemumi
mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja;
7) leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, kasvamis ja
kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku;
8) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid.

Õppesisu

Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem. Geomeetriline jada, selle
üldliikme ja summa valem.
Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide
y xn (n Z) , y ex , y = ln x tuletised. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised.
Funktsiooni teine tuletis. Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine
tuletise abil. Lihtsamad ekstreemumülesanded.

VII kursus „Tasandilised kujundid. Integraal“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) defineerib ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite põhiomadusi;
2) kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid lahendades;
3) selgitab algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest);
4) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud integraali arvutades;
5) arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala.

Õppesisu
Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring. Nende kujundite omadused,
elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad rakendusliku sisuga ülesannetes. Algfunktsioon ja
määramata integraal. Määratud integraal. Newtoni-Leibnizi valem. Kõvertrapets, selle pindala. Lihtsamate
funktsioonide integreerimine. Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud integraali alusel.
Rakendusülesanded.

VIII kursus „Stereomeetria“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis, selgitab
kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet;
2) selgitab ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehade omadusi ning nende pindala ja ruumala arvutamist;
3) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4) arvutab ainekavas nõutud kehade pindala ja ruumala;
5) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid lahendades;
6) kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid.

Õppesisu
Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kahe sirge vastastikused
asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis. Sirge ja tasandi
vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis. Kahe tasandi
vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala. Silinder,
koonus ja kera, nende täispindala ning ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga.
Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta.

LAI MATEMAATIKA
Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid laias matemaatikas
Õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka
kirjalikult;
2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4) püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid;

5) modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt matemaatilisi
mudeleid;
6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
7) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis
sisalduvat teavet;
8) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Õppeaine kirjeldus
Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle
rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes
ühiskonnaelu valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, kasutades arvutit
ning vastavat tarkvara. Olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. Õppeaine koosneb
neljateistkümnest kohustuslikust kursusest.

Gümnaasiumi õpitulemused laias matemaatikas
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure;
2) arutleb loogiliselt ja loovalt, formaliseerib oma matemaatilisi mõttekäike;
3) hindab oma matemaatilisi teadmisi, mõistab reaalhariduse olulisust ühiskonnas ning arvestab seda,
kavandades oma edasist tegevust;
4) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse;
5) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate valdkondade ülesandeid;
6) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid;
7) teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi ja
võrratusesüsteeme;
8) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid geomeetriaülesandeid
lahendades;
9) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi;
10) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides
erinevate eluvaldkondade nähtusi;
11) uurib funktsioone tuletise põhjal;
12) tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite pindalasid ja
ruumalasid (ka integraali abil).

I kursus „Arvuhulgad. Avaldised. “
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, irratsionaalarvude hulga I
ja reaalarvude hulga R omadusi;
2) defineerib arvu absoluutväärtuse;
3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
4) teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
5) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
6) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
7) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
8) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).

Õppesisu
Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja reaalarvude
hulk R, nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus.
Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel). Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Arvu n-es juur.
Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja juurtega.

II kursus „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja võrratusesüsteemi lahendi ning
lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning nendeks taanduvaid
võrrandeid;
4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5) lahendab võrrandisüsteeme;
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil;
7) kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja võrrandisüsteeme
lahendades.

Õppesisu
Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, murd- ja
juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand.
Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand. Kahe- ja kolmerealine determinant.
Tekstülesanded.

III kursus „Võrratused. Trigonomeetria I“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme;
4) kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme;
5) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga
suuruse;
6) lahendab täisnurkse kolmnurga;
7) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
8) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

Õppesisu
Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Intervallmeetod. Lihtsamad
murdvõrratused. Võrratusesüsteemid.
Teravnurga siinus, koosinus ja tangens. Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid.
Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas.

IV kursus „Trigonomeetria II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja
tangensi vahelisi seoseid;
4) tuletab ja teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45º, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi
täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi
nurga suuruse;
6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja
tangensi valemeid;
7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;

9) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
10) rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.

Õppesisu
Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised
funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45º, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed
väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Taandamisvalemid.
Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe
trigonomeetrilised funktsioonid. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
Trigonomeetrilised avaldised. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid.
Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded.

V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe vektori vaheline nurk;
2) liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
3) arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga ülesannetes;
4) kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid;
5) lahendab kolmnurka vektorite abil;
6) leiab lõigu keskpunkti koordinaadid;
7) tuletab ja koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, punkti ja tõusuga, tõusu ja
algordinaadiga, kahe punktiga ning teisendab selle üldvõrrandiks; määrab kahe sirge vastastikuse asendi
tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete lõikepunkti ja nurga sirgete vahel;
8) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni
nende võrrandite järgi; leiab kahe joone lõikepunktid.

Õppesisu
Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor,
seotud vektor, vabavektor. Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektorite liitmine ja
lahutamine. Vektori korrutamine arvuga.
Lõigu keskpunkti koordinaadid. Kahe vektori vaheline nurk. Vektorite kollineaarsus. Kahe vektori
skalaarkorrutis, selle rakendusi, vektorite ristseis. Kolmnurkade lahendamine vektorite abil.
Sirge võrrand. Sirge üldvõrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel.
Ringjoone võrrand. Parabool y=ax2+bx+c ja hüperbool y= . Joone võrrandi mõiste. Kahe joone lõikepunkt.

VI kursus „Tõenäosus, statistika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja
omadusi;
2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende arvu;
3) selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja mittevälistavate sündmuste
summa tähendust;
4) arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi;
5) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute (keskväärtus, mood,
mediaan, standardhälve) tähendust, kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; kasutab Bernoulli valemit
tõenäosust arvutades;
6) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet, andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse
tähendust;
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi jaotuse või uuritava
probleemi kohta;
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9) kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

Õppesisu
Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. Klassikaline tõenäosus.
Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste liigid: sõltuvad ja sõltumatud,
välistavad ja mittevälistavad. Tõenäosuste liitmine ja korrutamine.
Bernoulli valem. Diskreetne ja pidev juhuslik suurus, binoomjaotus, jaotuspolügoon ning arvkarakteristikud
(keskväärtus, mood, mediaan, dispersioon, standardhälve). Rakendusülesanded.
Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe
tunnuse järgi. Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja. Normaaljaotus (näidete varal). Statistilise
otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.
Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise õppeainega).

VII kursus „Funktsioonid I. Arvjadad“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid;
2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid
arvutiprogrammidega;
3) selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib või
joonestab vastavad graafikud;
4) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu;
5) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonna
algebraliselt; kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu;
6) uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a, y = f (x + a),
y = f (ax), y = a f (x) graafikutega;
7) selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada mõistet;
8) tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa ja hääbuva geomeetrilise jada summa
valemid ning rakendab neid ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme valemeid ülesandeid
lahendades;
9) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust;
10) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise jada põhjal.

Õppesisu
Funktsioonid y=ax+b, y=ax2+bx+c, y= (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni
esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu
funktsioon. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja
kahanemine. Funktsiooni ekstreemum. Astmefunktsioon. Funktsioonide y=x, y=x2, y=x3,
y=x–1, y=
, y= , y=x–2, y = |x| graafikud ja omadused. Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon.
Funktsioonide y = f (x), y= f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil.
Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid. Aritmeetiline jada, selle omadused. Aritmeetilise jada
üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Geomeetriline jada, selle omadused.
Geomeetrilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Arvjada piirväärtus.
Piirväärtuse arvutamine. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa. Arv e piirväärtusena. Ringjoone
pikkus ja ringi pindala piirväärtusena, arv π. Rakendusülesanded.

VIII kursus „Funktsioonid II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;
2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;
3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y =ex omadusi;
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid avaldisi;
5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;

6) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;
7) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;
8) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides.

Õppesisu
Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. Arvu logaritm.
Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi ühelt aluselt
teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine.
Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta.
Eksponent- ja logaritmvõrratus.

IX kursus „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet;
2) joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;
3) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud piirkonnas, lahendab
lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi;
4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja geomeetrilist tähendust;
5) tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad ning rakendab neid;
6) leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise.

Õppesisu
Funktsiooni perioodilisus. Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused.
Mõisted arcsin m, arccos m, arctan m. Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid.
Funktsiooni piirväärtus ja pidevus. Argumendi muut ja funktsiooni muut. Hetkkiirus. Funktsiooni graafiku
puutuja tõus. Funktsiooni tuletise mõiste. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Funktsioonide summa
ja vahe tuletis. Kahe funktsiooni korrutise tuletis. Astmefunktsiooni tuletis. Kahe funktsiooni jagatise tuletis.
Liitfunktsiooni tuletis. Funktsiooni teine tuletis. Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised. Eksponent- ja
logaritmfunktsiooni tuletis. Tuletiste tabel.

X kursus „Tuletise rakendused“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi;
2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga,
funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja;
3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; funktsiooni graafiku
kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti;
4) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku;
5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;
6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga).

Õppesisu
Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni
ekstreemum; ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim
väärtus lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt. Funktsiooni
uurimine tuletise abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. Funktsiooni
tuletise kasutamise rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded.

XI kursus „Integraal. Planimeetria kordamine“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:

1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale põhiintegraalide
tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse järgi;
2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud integraali leides;
3) arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast koosneva pinnatüki ja kahe kõveraga
piiratud pinnatüki pindala ning lihtsama pöördkeha ruumala;
4) selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid kujundeid joonisel;
uurib arvutiga geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid
kujundeid joonisel;
5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi ning kujundite
ümbermõõdu ja ruumala arvutamist;
6) lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid;
7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.

Õppesisu
Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Muutuja vahetus integreerimisel.
Kõvertrapets, selle pindala piirväärtusena. Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem. Integraali
kasutamine tasandilise kujundi pindala, hulktahuka pöördkeha ruumala ning töö arvutamisel.
Kolmnurk, selle sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga sise- ja
ümberringjoon. Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus. Kolmnurga kesklõik, selle omadus. Meetrilised
seosed täisnurkses kolmnurgas.
Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade
ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja
omadused. Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused. Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem.
Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala. Rakenduslikud
geomeetriaülesanded.

XII kursus „Geomeetria I“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab punkti koordinaate ruumis;
2) selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja komplanaarsuse
tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist;
3) tuletab sirge ja tasandi võrrandid ning kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid;
4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga;
5) koostab sirge ja tasandi võrrandeid;
6) määrab võrranditega antud kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab
nurga nende vahel;
7) kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades.

Õppesisu
Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, sirgete ja tasandite
ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni pindala.
Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor. Vektori koordinaadid ruumis,
vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, vektori avaldamine
kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe vektori vaheline
nurk.
Sirge võrrandid ruumis, tasandi võrrand. Võrranditega antud sirgete ja tasandite vastastikuse asendi
uurimine, sirge ja tasandi lõikepunkt, võrranditega antud sirgete vahelise nurga leidmine.
Rakendusülesanded.

XIII kursus „Geomeetria II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;

2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;
3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
5) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

Õppesisu
Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, koonus ja
kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade
kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded.

XIV kursus „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;
2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;
3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid;
4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;
5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;
6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid
tegelikkuse uurimiseks;
7) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel.

Õppesisu
Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse hindamine.
Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete

VALIKKURSUSED
Planimeetria (Hulknurkade ja ringide geomeetria)
Õppe-eesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb kolmnurkade ja ringide geomeetria alusmõisteid ja põhitulemusi
2) oskab kasutada õpitud meetodeid klassikalisi sünteetilise geomeetria tüüpülesandeid lahendades ning teha
korrektseid jooniseid;
3) tunneb hulknurkade ja ringide geomeetria alusmõisteid ja põhitulemusi ning valdab nende tõestamise
põhimeetodeid (paralleelsus, kongruentsus, sarnasus, piirdenurkade meetod, lisakonstruktsioonide meetod);
4) oskab loovalt kasutada õpitud meetodeid sünteetilise geomeetria (tõestus) ülesandeid lahendades ning
teha korrektseid lihtsamaid jooniseid sirkli ja joonlauaga ja/või arvutiga, kasutades mõnda dünaamilise
geomeetria programmi;
5) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist.

Õppeaine kirjeldus
Kursus koosneb kuuest põhivaldkonnast:
1) paralleelsed sirged;
2) ringjoonega seotud nurgad ja lõigud, ringjoonte lõikumine ning puutumine.
3) hulknurkade (nelinurkade) liigitus ja põhiomadused;
4) kolmnurkade kongruentsus ja sarnasus;
5) kolmnurgaga seotud lõigud (kesklõigud, mediaanid, nurgapoolitajad, kõrgused, keskristsirged ) ja
ringjooned (sise- ja ümberringjoon);
6) konstruktsioonülesanded

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) defineerib sirgete paralleelsuse mõistet, sõnastab paralleelsuse tunnused;

2) defineerib kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõisted, sõnastab võrdsuse
(kongruentsuse) ja sarnasuse tunnused ning tõestab neid tunnuseid;
3) oskab kasutada kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus) ülesandeid lahendades;
4) sõnastab ja tõestab teoreemi täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest ja selle järeldused
(Pythagorase, Eukleidese ja kõrguse teoreemid) ning Pythagorase teoreemi ja pöördteoreemi;
5) selgitab kolmnurkade võrdsuse ja kolmnurkade pindvõrdsuse mõiste erinevust ning lahendab
sellekohaseid ülesandeid;
6) defineerib kolmnurgaga seotud lõikude (kesklõik, mediaan, nurgapoolitaja, kõrgus, keskristsirge) mõisted
ja tõestab nende põhiomadusi ning kasutab saadud tulemusi (tõestus) ülesandeid lahendades;
7) kasutab erinevaid meetodeid tõestamaks, et iga kolmnurga kolm mediaani (nurgapoolitaja, keskristsirge,
kõrgus) lõikuvad ühes punktis;
8) teab, milliste lõikude lõikepunktis asuvad kolmnurga sise- ja välisringjoone keskpunktid, ning kasutab
seda teadmist (tõestus) ülesandeid lahendades; saavutab teatud vilumuse põhiliste konstruktsioonülesannete
lahendamisel sirkli ja joonlauaga.
9) teab põhitulemusi piirdenurga ning ringjoone kõõlu ja puutuja vahelise nurga suuruse kohta ning kasutab
neid (tõestus) ülesandeid lahendades;
10) lahendab lihtsamaid (tõestus) ülesandeid ringjoonte lõikumise ja puutumise kohta.
11) tuletab valemid hulknurga sise- ja välisnurkade summa ning diagonaalide arvu leidmiseks ning kasutab
neid (tõestus) ülesandeid lahendades;
12) defineerib hulknurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõisted ning kasutab kongruentsuse ja
sarnasuse meetodeid (tõestus) ülesandeid lahendades;
13) tunneb nelinurkade (ruut, ristkülik, romb, rööpkülik, trapets) definitsioone ja omadusi ning kasutab neid
(tõestus) ülesandeid lahendades;
14) sõnastab ja tõestab tarvilikke ja piisavaid tingimusi selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk, kasutab
kõõlnelinurkade meetodit (tõestus) ülesandeid lahendades ning nelja punkti ühel ringjoonel asumist
põhjendades;

Õppesisu
Paralleelsed sirged. Sirgete paralleelsus. Sirgete paralleelsuse tunnused. Kiirteteoreem.
Kolmnurk. Kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse definitsioonid ning tunnused.
Teoreem täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest ja selle järeldused (Pythagorase,
Eukleidese ja kõrguse teoreem). Pythagorase teoreemi pöördteoreem.
Kolmnurkade pindvõrdsus.
Lõigud ja ringjooned kolmnurgas: kolmnurga kesklõigud, kesklõikude ja nendest moodustatud
kolmnurga omadused. Tarvilik ja piisav tingimus selleks, et punkt asuks antud nurga poolitajal
(antud lõigu keskristsirgel). Teoreemid kolmnurga mediaanide (nurgapoolitajate, kõrguste,
keskristsirgete) lõikumisest ühes punktis. Kolmnurga sise- ja ümberringjoon.
Konstruktsioonülesanded. Põhikonstruktsioonid sirkli ja joonlauaga (antud nurga poolitaja, lõigu
keskristsirge, sirgele antud punktist ristsirge või paralleelsirge konstrueerimine, kolmnurga sise- ja
ümberringjoone konstrueerimine, ringjoone puutuja konstrueerimine, lõigu jaotamine antud suhtes,
hulknurkade konstrueerimine.
Ring, ringjoon. Kesk- ja piirdenurgad. Piirdenurga suurus. Thalese teoreem.
Nurk kõõlu ja puutuja vahel. Teoreemid ringjoone kahest kõõlust, kahest lõikajast ning puutujast ja
lõikajast.
Ühest punktist ringjoonele tõmmatud puutujalõikude võrdsus. Kahe ringjoone sisemine (välimine)
puutumine.
Hulknurk: kumerad ja mittekumerad hulknurgad, korrapärased hulknurgad. Hulknurga sise- ja
välisnurkade summa. Hulknurga diagonaalid. Hulknurkade kongruentsus (võrdsus) ja sarnasus.
Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks ruut (ristkülik, romb, rööpkülik, trapets).
Kõõlnelinurk. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk: samale
kaarele toetuvad piirdenurgad, teineteise vastas asuvad piirdenurgad, diagonaalide lõikude pikkuste
korrutis (ringjoone lõikuvate kõõlude omadus),

Matemaatika praktikum 10

Õppe-eesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) teab ülesande lahendamise etappe;
2) oskab ülesandest aru saada, koostada lahendusplaani ja seda täita ning hinnata tulemust;
3) oskab loovalt kasutada õpitud meetodeid ülesannete lahendamisel;
4) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist;
5) arendab iseseisva töö oskusi.

Õppeaine kirjeldus
Kursus toetab matemaatika õppimist 10.klassis, seejuures on rõhk ülesannete lahendamise metoodikal.
Vaatluse all on ka keerulisemaid probleeme, mida kohustuslike kursuste raames ei jõua käsitleda.

Õpitulemused
Kursuse läbimisel õpilane:
1) oskab lahendada erinevaid protsentülesandeid, ka võrrandi abil;
2) tunneb erinevaid valemeid ja võtteid avaldiste lihtsustamiseks, oskab neid rakendada ratsionaal- ja
irratsionaalavaldiste ning trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamisel;
3) oskab lahendada erinevaid võrrandeid ja võrrandisüsteeme, ka erivõtteid kasutades;
4) oskab leida erinevaid lahendusvõimalusi tekstülesannete tarbeks;
5) oskab lahendada erinevat tüüpi tekstülesandeid, ka tabeli või joonise abil (sh. liikumisülesanded,
koostööülesanded jms.);
6) oskab lahendada erinevaid võrratusi ja võrratusesüsteeme (ka intervallide meetodil) ning kujutada
lahendihulki joonisel;
7) oskab kasutada trigonomeetria võtteid erinevate geomeetria ülesannete lahendamisel;
8) oskab kasutada vektoreid ja joone võrrandit erinevate geomeetriaülesannete lahendamisel;
9) lahendab lihtsamaid tõestusülesandeid.
10) oskab leida seoseid erinevate matemaatika valdkondade vahel;
11) oskab leida ühe ülesande jaoks erinevaid lahendusvõimalusi ja neid analüüsida.

Õppesisu
Protsentülesannete lahendamine.
Ratsionaal- ja irratsionaalavaldiste, trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine.
Võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendusvõtted.
Võrrandite ja –süsteemide abil lahenduvad tekstülesanded.
Võrratuste ja võrratusesüsteemide lahendusvõtted.
Trigonomeetria võimalused geomeetriaülesannete lahendamisel.
Vektorid ja joone võrrand geomeetriaülesannete lahendamisel.
Tõestusülesanded.

Majandusmatemaatika
Õppe-eesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest
mudelitest ja nende rakendamise viisidest;
2) oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises.

Õppeaine kirjeldus
Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:
1) protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades (indeksid, maksustamine, valuutaga seotud
arvutused);
2) majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (kulu, tulu, puhastulu);
3) finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud).

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust;
2) kasutab protsentarvutust hinnaindeksite arvutamiseks ja tõlgendamiseks;
3) selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibemaks jt) ja arvutuskäike kui
protsentarvutuse rakendusi;
4) kasutab protsentarvutust palgakulude selgitamisel ja leidmisel (lihtsamad juhud);
5) selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, inflatsioon, reaalpalk) ning
oskab neid lihtsamatel juhtudel leida ja arvutada;
6) selgitab kulu, tulu ja puhastulu tähendust ja oskab neid funktsioone lihtsamatel juhtudel rakendada;
7) selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada hoiustamise ja leanamisega seotud
olukordade ohjamiseks (arvete tasumine, viivised, hoiuste tulusus, laenude kulukus ja kustutamine
õppelaenu ja eluasemelaenu näitel).

Õppesisu
Protsentarvutuse põhiülesanded. Indeksid. Tarbijahinnaindeks. Inflatsiooni arvutamine tarbijahinnaindeksi
abil. Põhilised maksud ja nende arvutamine. Valuuta kurss ja konverteerimine. Palgakulu. Reaalpalk. Kulu-,
tulu- ja puhastulufunktsioonid. Liht- ja liitintress. Arved ja viivised. Hoiuse tulusus. Laenude kulukus
eluaseme ja õppelaenu näitel.

