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Kitsas matemaatika 

 
GRÕK §7 lg 3 - õpetaja püüab abistada õpilasi, et ta töötaks tunnis kvaliteetselt ja viljakalt; 

GRÕK §7 lg 4: 

punkt 1 – vastavalt kodukorrale (mis on ka poolte kokkuleped) teavitatakse e-kooli vahendusel kõik õppeprotsessi pooled kursuse hindamise, 

eksamiks ettevalmistamise ja õpilate raskuste/ probleemide kohta; 

punkt 2 – kursuste ja tööde hindamine on kõikidele avalik, kättesaadav ja võrdvääne, mis soodustab eelarvamuse vältimist; 

punkt 3 – õpilane näitab oma vastutust, tehes õigeaegselt kõik kodutöid ja kõik ülesandeid ja harjutusi tunnis, külastades kõik tunnid, külastades 

konsultatsioone raskuste tekkimisel; õpetaja näitab oma vastutust, kui teavitab õpilasi hinnatavate tööde kohta kooli kodukorrale vastaval 

viisil ja ajal; 

punkt 4 – õpilaste pingutuste ja õpiedu märkamisel teavitab õpetaja selle kohta õpilast suuliselt isiklikus vestluses; 

punkt 5 – tunni ajal ei lase õpetaja pahandusi, lubab ainult korrektset ja viisakat kriitikat kaasõpilase vastuse suhtes; õpetaja ise väldib kuisamist ja 

demonstreerib oma näitaga tolerantset suhtumist kõikide õpilaste suhtes; 

punkt 6 – tunnis arutelus või frontaalse töö ajal on teretulnud kõik arvamused, mis lähevad siis koosanalüüsimisele ja edasisele kriitikale; 

punkt 7 – õpilane näitab oma initsiatiivi, kui valib ülesandele lahendamisviisi ja strateegiat, kui jaotab rolle rühma- ja paaristöös, kui valib praktilise 

või uurimistöö teemat; osaleb otsustamisel, millal valib hindelisel tööl oma võimete, teadmiste ja oskuste järgi ülesannete raskust; 

punkt 9 – tundides loob õpetaja sõbralikku ja heatahtlikku õppikeskkonda, et iga õpilane tunneks, et õpetaja on alati valmis teda abistada. 

 

Gümnaasiumiastmes arendatakse peamiselt peast arvutusoskust. Lihtsamaid  arvutusi tehakse peast; peast arvutusoskus arendatakse selleteemaliste 

ülesannete suulise lahendamise kaudu frontaalse ning iseseisva töö ajal tunnis ja kodus. Nende efektiivsus varieerub klassiti ja rühmati. 

Mõõtmisoskused gümnaasiumiastmes ei arenda. Vaadeldavad teemad ei eelda selle. Õpikutes ja töövihikutes puuduvad ka need  ülesanded, mis 

arendavad mõõtmisoskust. 

Ülesannete lahendamise oskused arendatakse frontaalse töö ja iseseisva töö kaudu tunnis ja kodus, läbi paaristöö ja õuesõppe arutelu, diskussiooni, 

modelleerimise, põhjendamise ja analüüsi abil. Nende oskuste arendamiseks lahendatakse rutiinseid ja harjumuspäratuid ülesandeid, samuti kaa 

diferentseeritud õppeülesandeid. Kindlasti harjutatakse ka pidevat tulemuste hindamist. 
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10.klass  

I kursus “Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused” 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

september 

 
 eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarve 

Naturaalarvude hulk 

N,täisarvude hulk Z ja 

ratsionaalarvude hulk Q. 

Irratsionaalarvude hulk I. 

Reaalarvude hulk R. 

Reaalarvude piirkonnad 

arvteljel. Arvu absoluutväärtus. 

Hindeline töö 

Arvuhulgad 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

oktoober   sooritab tehteid astmete ja juurtega 

teisendades viimased 

ratsionaalarvulise astendajaga 

astmeteks; 

 teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja 

juuravaldisi 

Ratsionaalavaldiste 

lihtsustamine. Arvu n-es juur. 

Astme mõiste üldistamine: 

täisarvulise ja ratsionaalarvulise 

astendajaga aste. 

Arvu juure esitamine 

ratsionaalarvulise astendajaga 

astmena. 

Tehted astmetega ja tehete 

näiteid võrdsete juurijatega 

juurtega. 

Hindeline töö 

 Ratsionaalavaldiste 

lihtsustamine 
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

november   eristab võrdust, samasust, võrrandit 

ja võrratust; 

 selgitab samasusteisendusi võrrandite 

ja võrratuste lahendamisel; 

 lahendab ühe tundmatuga lineaar-, 

ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid 

ning nendeks taanduvaid võrrandeid 

 lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest 

tulenevaid tekstulesandeid vorrandite 

ja vorrandisusteemide abil 

Murdvõrrand. 

Võrratuse mõiste ja omadused. 

Lineaar- ja ruutvõrratused. 

Lihtsamate, sealhulgas 

tegelikkusest tulenevate 

tekstülesannete lahendamine 

võrrandite abil. 

Kontrolltöö  

Murdvõrrand. Lineaar- 

ja ruutvõrratused 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

Примечание [K1]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 – tekstülesannete valimine 

protsentidele ja tõenäosusele 

Примечание [K2]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 – tekstülesannete valimine 

protsentidele ja tõenäosusele 

Примечание [K3]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Примечание [K4]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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10 klass  II kursus „Trigonomeetria” 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

detsember  defineerib mis tahes nurga siinuse, 

koosinuse ja tangensi 

 loeb trigonomeetriliste funktsioonide 

graafikuid; 

 teisendab kraadimõõdus antud nurga 

radiaanmõõtu ja vastupidi; 

Nurga mõiste üldistamine, 

radiaanmõõt 

Mis tahes nurga 

trigonomeetrilised funktsioonid 

(  tan,cos,sin ), nende 

väärtused nurkade 0
0
, 30

0
, 

45
0
,60

0
, 90

0
, 180

0
, 270

0
, 360

0
 

korral. Negatiivse nurga 

trigonomeetrilised funktsioonid. 

Funktsioonide xy sin , 

xy cos , xy tan  graafikud. 

 

Hindeline töö 

Nurga 

trigonomeetrilised 

funktsioonid 

(  tan,cos,sin ) 

Täisnurkne kolmnurk. 
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

jaanuar   rakendab kolmnurga pindala 

valemeid, siinus- ja 

koosinusteoreemi; 

 lahendab kolmnurki, 

 arvutab kolmnurga, rööpküliku ja 

hulknurga pindala, 

 arvutab ringjoone kaare kui 

ringjoone osa pikkuse ja ringi sektori 

kui ringi osa pindala; 

 lahendab lihtsamaid rakendussisuga 

planimeetriaülesandeid. 

Siinus- ja koosinusteoreem. 

Kolmnurga pindala  valemid, 

nende kasutamine hulknurga 

pindala arvutamisel. 

Kolmnurga lahendamine. 

Ringjoone kaare kui ringjoone 

osa pikkuse ja ringi sektori kui 

ringi osa pindala arvutamine. 

Rakendussisuga ülesanded. 

 

Kontrolltöö    

Siinus- ja 

koosinusteoreem. 

Kolmnurga 

lahendamine. 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

Примечание [K5]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 

ristkülikukujulisele kolmnurgale. 

Примечание [K6]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Примечание [K7]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga kolmnurgale 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

veebruar   teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi 

avaldisi; 

 

Trigonomeetria põhiseosed 






cos

sin
tan  , 1cossin 22   , 

)90sin(cos 0   , 

)90cos(sin 0   , 

)90tan(

1
tan

0 



 , 

)sin()sin(   , 

 cos)cos(  , 

 tan)tan(  , 

 sin)360sin( 0  k , 

 cos)360cos( 0  k , 

 tan)360tan( 0  k . 

 

Hindeline töö 

Trigonomeetriliste 

avaldiste lihtsustamine. 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

Примечание [K8]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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10 klass  III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

märts   selgitab vektori mõistet ja vektori 

koordinaate; 

 liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab 

vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

 leiab vektorite skalaarkorrutise,  

 rakendab vektorite ristseisu ja 

kollineaarsuse tunnuseid; 

 

 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 skalaar-

korrutis, selle rakendusi.  

Vektorite kollineaarsus ja 

ristseis. 

Hindeline kombineeritud 

töö ( kirjalik töö ja 

praktiline töö) 

Vektorite liitmine ja 

lahutamine 

(geomeetriliselt ja 

koordinaatkujul). Kahe 

vektori skalaar-

korrutis, selle 

rakendusi 
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

Примечание [K9]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

aprill   tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning 

nende võrrandeid, 

 teab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil; 

 koostab sirge võrrandi, kui sirge on 

määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja 

algordinaadiga, kahe punktiga;  

 määrab sirgete vastastikused asendid 

tasandil; 

 joonestab sirgeid nende võrrandite 

 koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja 

raadiuse järgi; 

 joonestab ringjooni ja paraboole nende 

võrrandite järgi 

 leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest 

on sirge) 

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. 

Kontrolltöö  

Sirge võrrand  

Ringjoone võrrand  
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

mai  kasutab vektoreid ja joone võrrandeid 

rakendussisuga ülesannetes. 

Kahe tundmatuga 

lineaarvõrrandist ning 

lineaarvõrrandist ja 

ruutvõrrandist koosnev 

võrrandisüsteem.  

Rakendussisuga ülesanded 

Hindeline töö 

Kahe tundmatuga 

lineaarvõrrandist ning 

lineaarvõrrandist ja 

ruutvõrrandist koosnev 

võrrandisüsteem  
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

 

Примечание [K10]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 
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11.klass  

 

IV kursus „Tõenäosus ja statistika“ 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

september 

 
 eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut 

sündmust; 

 teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning 

sõltumatute sündmuste korrutise ja 

välistavate sündmuste summa tähendust; 

 arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab 

seda lihtsamaid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

Sündmus. Sündmuste 

liigid. Suhteline sagedus, 

statistiline tõenäosus. 

Klassikaline tõenäosus. 

Geomeetriline tõenäosus. 

Sündmuste korrutis. 

Sõltumatute sündmuste 

korrutise tõenäosus. 

Sündmuste summa. 

Välistavate sündmuste 

summa tõenäosus. 

Hindeline kombineeritud 

töö ( kirjalik töö ja 

praktiline töö) 

Sündmus. Tõenäosus 

Läbivad teemad:  

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

 

oktoober   teab faktoriaali, permutatsioonide ja 

binoomkordaja mõistet; 

 arvutab juhusliku suuruse jaotuse 

arvkarakteristikud ning teeb nendest 

järeldusi uuritava probleemi kohta; 

 leiab valimi järgi üldkogumi keskmise 

usalduspiirkonna; 

Faktoriaal. 

Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid. 

Binoomkordaja. 

Diskreetne juhuslik 

suurus, selle jaotusseadus, 

jaotuspolügoon ja 

arvkarakteristikud 

(keskväärtus, mood, 

mediaan, standardhälve). 

Üldkogum ja valim. 

Kontrolltöö 

Faktoriaal. 

Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid 

Läbivad teemad:  

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

«Keskkond ja jätkusuutlik 

areng».Õpetatakse vaartustama 

elukeskkonda. Tahtsal kohal on 

protsentarvutus, muutumist ja 

seoseid kirjeldav matemaatika 

ning statistika elemendid. 

 

Примечание [K11]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 

Примечание [K12]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Примечание [K13]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4, 10 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

november   kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil 

statistiliste vahenditega. 

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). 

Hindeline kombineeritud 

töö (kirjalik töö ja 

praktiline töö) 

Kogub andmestikku ja 

analüüsib seda arvutil 

statistiliste vahenditega. 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. , 

 «Teabekeskkond.»Statistika ja 

protsentarvutus aitavad moista 

meediamanipulatsioone ning 

arendavad kriitilise 

teabeanaluusi oskusi. 

«Keskkond ja jätkusuutlik 

areng».Õpetatakse vaartustama 

elukeskkonda. Tahtsal kohal on 

protsentarvutus, muutumist ja 

seoseid kirjeldav matemaatika 

ning statistika elemendid. 

Примечание [K14]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Примечание [K15]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4, 10 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 
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V kursus „Funktsioonid“  35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

detsember  selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist 

ning funktsiooni käigu uurimisega 

seonduvaid mõisteid, pöördfunktsiooni 

mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni 

mõistet; 

 skitseerib ainekavaga fikseeritud 

funktsioonide graafikuid (käsitsi ning 

arvutil);  

 kirjeldab funktsiooni graafiku järgi 

funktsiooni peamisi omadusi; 

Funktsioonid baxy  , 

cbxaxy  2 ,
x

a
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. 

Funktsioonid
naxy   

(n = 1, 2, -1, -2). 

Hindeline töö  

Funktsioonid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

jaanuar   teab arvu logaritmi mõistet ja selle 

omadusi ning logaritmib ja potentseerib 

lihtsamaid avaldisi;  

 lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritm 

võrrandeid astme ning logaritmi 

definitsiooni vahetu rakendamise teel; 

Liitprotsendiline 

kasvamine ja kahanemine. 

Näiteid mudelite kohta, 

milles esineb 
axe . 

Lihtsamad eksponent- ja 

logaritmvõrrandid. 

Mõisted arcsin m, arccos 

m ja arctan m. Näiteid 

trigonomeetriliste 

põhivõrrandite lahendite 

leidmise kohta. 

Hindeline kombineeritud 

töö (kirjalik ja praktiline 

töö) 

Lihtsamad eksponent-

võrrandid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

Примечание [K16]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Примечание [K17]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4, 10 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 



 10 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

veebruar   saab aru liitprotsendilise kasvamise ja 

kahanemise olemust ning lahendab selle 

abil lihtsamaid reaalsusega seotud 

ülesandeid;   

 tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes 

esinevaid protsentides väljendatavaid 

suurusi, sh laenudega seotud kulutusi ja 

ohte;  

 lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi 

põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

Arvu logaritmi mõiste. 

Korrutise, jagatise ja astme 

logaritm. Logaritmimine ja 

potentseerimine (mahus, 

mis võimaldab lahendada 

lihtsamaid eksponent- ja 

logaritmvõrrandeid). 

Pöördfunktsioon. 

Funktsioonid xay   ja 

xy alog . 

Kontrolltöö  

Logaritm.-

Logaritmimine ja 

potentseerimine 

Lihtsamad 

logaritmvõrrandid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

 

Примечание [K18]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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VI kursus „Jadad. Funktsiooni tuletis“ 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

märts   saab aru arvjada ning aritmeetilise ja 

geomeetrilise jada mõistet; 

 rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

üldliikme ning n esimese liikme summa 

valemit, lahendades lihtsamaid elulisi 

ülesandeid; 

 Arvjada mõiste, jada 

üldliige. Aritmeetiline 

jada, selle üldliikme ja 

summa valem. 

Geomeetriline jada, selle 

üldliikme ja summa valem. 

Kontrolltöö 

Arvjadad 
 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

aprill   selgitab funktsiooni tuletise mõistet, 

funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 

funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust; 

 leiab ainekavaga määratud funktsioonide 

tuletisi; 

 koostab funktsiooni graafiku puutuja 

võrrandi antud puutepunktis; 

Funktsiooni tuletise 

geomeetriline tähendus. 

Joone puutuja tõus, 

puutuja võrrand. 

Funktsioonide y = x
n
 

(nZ) , y = e
x
 , y = ln x 

tuletised. Funktsioonide 

summa, vahe, korrutise ja 

jagatise tuletised. 

Hindeline töö 

Funktsiooni esimene 

tuletis 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

mai  selgitab funktsiooni kasvamise ja 

kahanemise seost funktsiooni tuletisega, 

funktsiooni ekstreemumi mõistet ning 

ekstreemumi leidmise eeskirja; 

 leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, 

positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamisja kahanemisvahemikud, 

maksimum- ja miinimumpunktid ning 

skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku; 

Funktsiooni teine tuletis. 

Funktsiooni kasvamise ja 

kahanemise uurimine ning 

ekstreemumite leidmine 

tuletise abil. Lihtsamad 

ekstreemumülesanded. 

Hindeline töö 

Funktsiooni teine tuletis 

Läbivad teemad: 

1«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

 

Примечание [K19]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4, 10 ja 11 saavutatakse praktiliste 

tekstülesannete valikuga 

Примечание [K20]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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12.klass  

VII kursus „ Planimeetria. Integraal“, 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

september  tunneb ainekavas nimetatud 

geomeetrilisi kujundeid ja 

selgitab kujundite 

põhiomadusi; 

 kasutab geomeetria ja 

trigonomeetria mõisteid ning 

põhiseoseid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

Kolmnurgad, nelinurgad, 

korrapärased hulknurgad, ringjoon 

ja ring. Nende kujundite omadused, 

elementide vahelised seosed, 

ümbermõõdud ja pindalad 

rakendusliku sisuga ülesannetes. 

Kirjalik hindeline töö 

Tasandilised kujundid 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ 

(Matemaatika oppimine 

arendab korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust,  suhtub kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse). 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 

oktober  tunneb algfunktsiooni mõistet 

ja leiab määramata integraale 

(polünoomidest); 

 tunneb ärakõvertrapetsi  ning 

rakendab Newtoni-Leibnizi 

valemit määratud integraali 

arvutades; 

Algfunktsioon ja määramata 

integraal. Määratud integraal. 

Newtoni-Leibnizi valem. 

Kõvertrapets, selle pindala. 

Lihtsamate funktsioonide 

integreerimine. 

Kirjalik hindeline töö 

Integraal 

Läbivad teemad: 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ (Ulesannetele 

erinevate lahendusteede 

otsimine on seotud 

ettevotlikkusega. Rühmatoode 

arenevad algatus- ja 

koostoooskused. 

Примечание [K21]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse tekstülesannete 

valikuga 

Примечание [K22]: : GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse tekstülesannete 

valikuga 

Примечание [K23]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

november  arvutab määratud integraali 

järgi tasandilise kujundi pindala 

arvutab erinevate, ka reaalse eluga 

seotud sündmuste tõenäosusi. 

Tasandilise kujundi pindala 

arvutamine määratud integraali  

alusel. Rakendusulesanded. 

Kontrolltöö  

Tasandilise kujundi 

pindala arvutamine 

määratud integraali 

alusel 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 

Примечание [K24]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse tekstülesannete 

valikuga 
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VIII kursus „Stereomeetria” 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

detsember- 

jaanuar 
 kirjeldab punkti asukohta 

ruumis koordinaatide abil ning 

sirgete ja tasandite vastastiku -

seid  asendeid ruumis;  

 selgitab kahe sirge, sirge ja 

tasandi ning kahe tasandi 

vahelise nurga moistet; 

 tunneb ainekavas nimetatud 

tahk- ja poordkehi ning nende 

omadusi; 

Ristkoordinaadid ruumis. Punkti 

koordinaadid. Kahe punkti vaheline 

kaugus. Kahe sirge vastastikused 

asendid ruumis. Nurk kahe sirge 

vahel. 

 

Hindeline töö 

Punktid ja sirged 

ruumis. Sirge ja 

tasandi ning kahe 

tasandi vastastikune 

asend ruumis 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ - 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.)  

veebruar  kujutab tasandil ruumilisi 

kujundeid ning nende 

lihtsamaid loikeid tasandiga 

(naiteks telgloige,uhe tahuga 

paralleelne loige) 

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. 
 

Kirjalik hindeline töö 

Ruumilised kujundid. 

Ruumiliste kujundite 

lõikamine tasandiga 

Примечание [K25]: Rühma- ja 

paaristöö realiseerivad GRÕK §7 lg3 ja lg4 

punkte 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

märts  arvutab ainekavas noutud 

kehade joonelemendid, pindala 

ja ruumala; 

 rakendab trigonomeetria- ja 

planimeetriateadmisi 

lihtsamaid 

stereomeetriaulesandeid 

lahendades; 

 kasutab ruumilisi kujundeid kui 

mudeleid, lahendades 

tegelikkusest tulenevaid 

ulesandeid. 

Prisma ja püramiid. Püstprisma ning 

korrapärasepüramiidi 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. 
 

Kontrolltöö  

Praktilise sisuga 

ülesanded 

hulktahukate ning 

pöördkehade kohta. 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ – 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

(Opilased kasutavad IKT 

vahendeid probleemide 

lahendamiseks ning oma 

oppimise ja tootohustamiseks. 

Matemaatika oppimine 

voimaldab avastada ja margata 

seadusparasusi ning aitab 

seelabi kaasa loova inimese 

kujunemisele.) 

 

 

 

Примечание [K26]: GRÕK §7 lg 4 

punktid 4 ja 11 saavutatakse tekstülesannete 

valikuga 


