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Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 2  

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“  

Lisa 5 

 (muudetud sõnastuses) 

 

Ainevaldkond „Matemaatika“ 

 

1. Üldalused  

1.1. Valdkonnapädevus 

Matemaatikaõpetuse eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes eakohane 

matemaatikapädevus, mis annab vahendid ja mõõdikud meid ümbritseva maailma uurimiseks 

ja kirjeldamiseks. Matemaatikapädevus hõlmab nii matemaatika sisemise loogika kui ka 

sotsiaalse, kultuurilise ja isikliku rolli mõistmist ja väärtustamist. Kõik see on seotud 

igapäevaeluliste ja teaduslike probleemide lahendamisega ning eeldab probleemilahendamise 

põhioskuste saavutamist. 

Matemaatika õpetusega taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks kujuneks välja vastutustundlik ja 

ennastjuhtiv õppija, kes: 

1) arutleb ja argumenteerib loogiliselt; 

2) leiab probleemile matemaatilise lahendustee ja matemaatika vahendid selle lahendamiseks; 

3) modelleerib probleemi matemaatiliselt, st tõlgib probleemi matemaatika keelde; 

4) kasutab probleemide lahendamisel ja saadud tulemuste esitlemisel erinevaid matemaatilisi 

esitusviise ja abivahendeid; 

5) kasutab oskuslikult matemaatika sümboolikat ja keelt; 

6) suhtleb matemaatilistel teemadel, selgitab esitatud lahendusi; tõlgendab saadud tulemusi, 

andes neile ka omapoolse hinnangu. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeaine arvestuslik maht 

Ainevaldkonna õppeained on kitsas matemaatika ja lai matemaatika, mille kohustuslikud 

kursused on järgmised: 

Kitsas matemaatika – 8 kursust: „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused“; 

„Trigonomeetria“; „Vektor tasandil. Joone võrrand“; „Tõenäosus ja statistika“; 

„Funktsioonid I“; „Funktsioonid II“; „Planimeetria. Integraal“; „Stereomeetria“.  

Lai matemaatika – 14 kohustuslikku kursust: „Avaldised ja arvuhulgad“; „Võrrandid ja 

võrrandisüsteemid“; „Võrratused. Trigonomeetria I“; „Trigonomeetria II“; „Vektor tasandil. 

Joone võrrand“; „Tõenäosus, statistika“; „Funktsioonid. Arvjadad“; „Eksponent- ja 

logaritmfunktsioon“; „Trigonomeetrilised funktsioonid“; „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“; 

„Tuletise rakendused“; „Integraal. Planimeetria“; „Sirge ja tasand ruumis“; „Stereomeetria“; 

„Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“.  

Lisaks kohustuslikele kursustele võib kooli õppekavas kirjeldada ja rakendada valikkursusi, 

mis lõimivad matemaatikaõpetust teiste valdkondadega ja/või pakuvad süvenemist 

võimaldavaid teemakäsitlusi.  

Valikkursused võib kool koostada ise või valida GRÕK lisades 8–15 esitatud kursuste hulgast. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 

Matemaatikaõpetuse peamine eesmärk on matemaatikapädevuse kujundamine. 

Matemaatika valdkond koosneb kahest ainest – kitsast ja laiast matemaatikast. Üldjuhul teeb 

õpilane kitsa ja laia matemaatika vahel valiku gümnaasiumisse õppima asudes või vastavalt 

kooli õppekavas seatud korrale. 

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest.  

Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse 

olemusest arusaamiseks. Rakendusülesannete lahendamise kõrval on tähtsal kohal tõestamine 
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ja põhjendamine. Kitsa matemaatika õpetamise eesmärk on matemaatika rakenduste 

vaatlemine, et kirjeldada inimest ümbritsevat maailma teaduslikult ning tagada elus toimetulek. 

Nii kitsa kui ka laia matemaatika eesmärgi saavutamiseks 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 annavad õpilasele vahendid ja oskused rakendada vajalikke 

matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes. 

Õpilased, keda matemaatika rohkem huvitab, võivad kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi 

süvaõppevorme ja individuaalõpet. GRÕK lisades 8–15 esitatud valikkursusi võib lisada nii 

kitsale kui ka laiale matemaatikale.  

Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilastel on õigus üle minna laiale matemaatikale ja laia 

matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab 

kool oma õppekavas.  

 

1.4. Võimalusi valdkonnaüleseks lõiminguks, üldpädevuste arengu toetamiseks ja 

õppekava läbivate teemade käsitlemiseks  

Matemaatika õppimise kaudu toetatakse õpilastes kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud 

üldpädevuste arengut. Üldpädevuste saavutamist toetab valdkonnaüleselt õppeainete 

eesmärgipärane lõimimine teistesse valdkondadesse kuuluvate õppeainetega ning läbivate 

teemade õpilase jaoks tähenduslik käsitlemine. Selle tulemusel kujuneb õpilasel suutlikkus 

rakendada oma teadmisi ja oskusi erinevates olukordades, kujundada enda väärtushoiakuid 

ja -hinnanguid ning võimalus omandada ettekujutus ühiskonna kui terviku arengust. Seejuures 

on väga oluline süsteemne ja järjepidev koostöö aineõpetajate vahel. 

Üldpädevuste kujundamine ning läbivate teemade käsitlemise ja lõimingu korraldamise 

põhimõtted määratakse kooli õppekava üldosas ja rakendamine täpsustatakse valdkonnakavas. 

 

1.5. Õppe kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevus on õppijakeskne, toetab õpimotivatsiooni hoidmist ja õpilaste kujunemist 

aktiivseiks ja iseseisvaiks õppijaiks ning loovaiks ja kriitiliselt mõtlevaiks ühiskonnaliikmeiks, 

kes suudavad teha valikuid, võtta vastutust oma õppimise eest ja tulevad toime muutunud 

olukorras ning on valmis kavandama oma edasist haridusteed.  

Gümnaasiumis õppetegevust kavandades ja korraldades teevad õpetajad koostööd, seejuures:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, valdkonnapädevusest, taotletavatest 

teadmistest, oskustest ja hoiakutest ning õpitulemustest ja kooli õppekavas sätestatud 

õppesisust ning lõimingust teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) arvestatakse didaktika nüüdisaegsete käsitluste ja ainevaldkonnas toimunud arengutega, 

võetakse arvesse kohalikku eripära, muutusi ühiskonnas ja maailmas ning seostatakse neid 

omavahel;  

3) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning 

jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks, õpilast suunatakse oma õppimist mõtestama 

ja kavandama ning õpikoormust jagama;  

4) luuakse võimalus rakendada teatud aja tagant e-õppepäevi või -nädalaid; 

5) arvestatakse õpilaste eelteadmisi, huvisid, individuaalseid eripärasid ja -võimeid, kasutatakse 

diferentseeritud ja sobivat pingutust nõudvaid ülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud ja õpilasele tähenduslikku käsitlust, reageeritakse õpi- ja eluraskustele ning 

pakutakse õpiabi ja tuge õpivalikutes; 

6) võimaldatakse nii individuaalset kui ka koos teistega õpet, kujundatakse õpiharjumusi ja -

oskusi, mõtestatakse ja analüüsitakse õppimist, suunatakse tegema teadvustatud ja teadlikke 

valikuid, võtma vastutust oma õppimise eest; 
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7) õpilasi kaasatakse õppetegevuste kavandamisse ja juhtimisse, pakutakse võimalusi 

analüüsida ja mõtestada õppeprotsessi nii enda õppimise ja õpistrateegiate kui ka õpetaja 

juhitud õppe korraldamise aspektist; 

8) kavandatakse aeg õpitava tähenduslikkuse, eesmärkide, õpitulemuste ning 

hindamiskriteeriumide mõtestamiseks ning eneserefleksiooniks, õpitakse andma ja vastu võtma 

tagasisidet; 

9) rakendatakse uurivat, probleeme lahendavat ja teaduspõhist õpet, kasutatakse mitmekesiseid 

ja kombineeritud õppemeetodeid ning aktiivsust, loovust, koostööd ja analüüsi soodustavaid 

õppetegevusi, laiendatakse õpilaste teadmisi mitmekülgselt, tutvustatakse näiteid valdkonna 

teadussaavutustest ja aktuaalsetest probleemidest, arendatakse oskusi ja kujundatakse hoiakuid; 

10) rakendatakse ja kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 

põhinevaid õppekeskkondi, -materjale ja -vahendeid, arendatakse info kriitilise otsimise ja 

hindamise pädevust, arvestades autoriõiguse ja uurijaeetikaga. 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal professionaalne õigus valida koostöös õpilastega 

käsitletavat õppesisu, lähtudes õpilaste eelnevatest teadmistest ja oskustest ning arvestusega, et 

taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja valdkonnapädevused kujundatud. 

 

1.6. Hindamine  

Hindamine on õppeprotsessi osa, mille kaudu toetatakse õpilase õppimist ja arengut. 

Hindamisel saadakse ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust 

ning toetatakse selle kaudu õpilase kujunemist positiivse minapildi ja adekvaatse 

enesehinnanguga ennastjuhtivaks õppijaks. Hindamise tulemusena/abil saab õpilane tagasisidet 

oma edenemise kohta õppimisel ja õpistrateegiate valikuteks. Õpetaja saab teavet oma 

õpetamise tulemuslikkuse kohta ning sisendit nii õppetegevuse kui iseenda pädevuste 

arendamiseks. Hindamise alus on valdkonna ainekavades kirjeldatud õpitulemused 

kooliastmete kaupa. Hindamisega toetatakse kooliastme lõpuks taotletavate teadmiste ja 

oskuste omandamist, hoiakute kujunemist ning valdkonnapädevuse saavutamist. Ainealaste 

teadmiste ja oskuste kõrval antakse tagasisidet ka üldpädevuste arengu ning väärtushoiakute 

ja -hinnangute kujunemise kohta. Hoiakute kujunemisele antakse tagasisidet suunavate ja 

toetavate sõnaliste hinnangute abil. 

Selleks rakendatakse nii diagnostilist, kujundavat kui ka kokkuvõtvat hindamist, mida 

esitatakse nii sõnaliste ja kirjalike hinnangute kui ka numbriliste hinnetena.  

Diagnostilise hindamise käigus selgitatakse välja õpilaste eelteadmiste ja oskuste tase, 

ainealased väärarusaamad ja spetsiifilised õpiraskused, et kavandada järgnevat õppimist ja 

õpetamist.  

Õppeprotsessi käigus rakendatakse kujundavat hindamist, kus õpilane saab suulist ja kirjalikku 

tagasisidet oma õpitulemuste saavutamise taseme ning tugevate külgede ja arenguvõimaluste 

kohta.  

Kokkuvõttev hindamine toimub üldjuhul õppeperioodi või mahuka õppeteema lõpul, et 

kontrollida nii õppetöös püstitatud eesmärkide kui ka riikliku õppekavaga sätestatud 

õpitulemuste saavutatust. Kursuse kokkuvõttev hinne võib kujuneda õppeperioodi jooksul 

toimunud hindamise tulemusena, seejuures arvestatakse, et hinnetel võib sõltuvalt töö mahust 

olla erinev kaal. 

Õpilane kaasatakse hindamisprotsessi nii oma töö hindamisel kui ka kaasõpilaste 

tagasisidestamisel. Õpilasele on õppeprotsessi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, 

milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise kriteeriumid. Õpilast 

suunatakse õppeprotsessi käigus oma õppimist ja püstitatud eesmärkide saavutamist 

analüüsima ja reflekteerima. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid pööratakse tähelepanu ka 

õpilase keelekasutusele, sh erialaste terminite õigele kasutusele ja õigekirjale, mis üldjuhul ei 

mõjuta tööle antavat hinnangut ja hinnet. 
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Erineva keerukusastmega teadmiste, oskuste ja hoiakute hindamise võimaldamiseks 

kasutatakse mitmekesiseid hindamisviise ja -vorme, et veenduda õpitulemuste saavutamises. 

Selleks et paremini aru saada õpilastel tekkinud raskustest, õpilünkadest või lahendusideedest, 

saab hindamismeetodina kasutada näiteks tagasiside testi nii paberil kui ka virtuaalses 

keskkonnas, kontrolltööd, intervjuud, diagnostilist testi, päevikupidamist, õpilaste kirjutist, 

valjusti mõtlemist (läbirääkimine), ülesannete lahenduste esitlust jmt. Nimetatud meetodite 

põhjal saab õpilasele anda õppeteema kohta jooksvat tagasisidet aine ning ainevaldkonna 

teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.  

Kokkuvõtva hindamismeetodina sobib kirjaliku kontrolltöö või testi kõrvale ka intervjuu 

vormis teadmiste ja oskuste kontroll. 

Hindamisvahendi ja -viisi valik sõltub püstitatud õppe-eesmärkidest ja eeldatavast 

õpitulemusest. 

Õpet kavandades ning sellest tulenevalt ka hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid: 

1) faktide, protseduuride ja mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine jmt); 

2) teadmiste rakendamise oskus (meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine jmt); 

3) arutlemisoskus (põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine jmt). 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest, hindamise 

nõuded ja korraldus, sh mittenumbrilise hindamise kasutamine ja mujal õpitu arvestamine 

täpsustatakse kooli õppekavas. 

 

1.7. Õppekeskkond 

Õpilast toetava õppekeskkonna kujundamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud sotsiaalse, 

vaimse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamise põhimõtted. 

Matemaatika õpetamisel luuakse õpilastele õppimist väärtustav keskkond, et tekiks positiivne 

suhtumine õppimisse. Õpilastele tagatakse jõukohased ülesanded ja eduvõimalus. 

Õpilastes arendatakse uskumust, et oma võimekuse arendamiseks tuleb pingutada ning 

ebaõnnestumise korral tuleb rohkem harjutada või kasutada teistsuguseid strateegiaid.  

Õppekeskkond luuakse selline, kus iga õpilane saab maksimaalselt areneda, arvestades tema 

individuaalsust ja potentsiaali, oskusi ja huve. Vaimselt ja emotsionaalselt toetavale 

õppekeskkonnale on omane: 

1) vastastikune lugupidamine, üksteise aktsepteerimine ja abivalmidus; 

2) ühised selged eesmärgid, kus nii õpetaja kui ka õpilased teavad, miks ning millisel eesmärgil 

midagi tehakse, ja on huvitatud nende eesmärkide saavutamisest; 

3) toetav õhkkond, kus nii õpetajal kui ka õpilasel on lubatud katsetada, eksida ja oma vigu 

tunnistada; tunnustatakse ideede ja arvamuste paljusust; 

4) jagatud vastutus, st õpetaja vastutab keskkonna ja õpitingimuste loomise eest ja õpilased 

õppimise eest. 

Oluline on suunata õpilasi mõtlema teadmiste suhtelisuse üle, et õpilased teadvustaksid 

õppimist kui teadmiste konstrueerimist, mitte kui faktide päheõppimist. 

Kool võimaldab:  

1) õpet lisaks klassiruumile (kus on tahvel ja tahvlile joonestamise vahendid) korraldada ka 

mujal, nt kooliõues, arvutiklassis, looduses, muuseumides, teaduskeskustes, 

keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes, asutustes ja virtuaalses õppekeskkonnas; 

2) vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega IKT vahendeid ning esitlustehnikat, 

tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekte ning taskuarvutite komplekti.  

 

2. Ainekavad  

2.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud  

Kitsas matemaatika Lai matemaatika  
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Õpilane: 

1) kasutab õpitud rutiinseid matemaatilisi 

argumente (teoreemid, valemid, meetodid) 

ja esitab lihtsamaid arvutustel põhinevaid 

põhjendusi ja loogilisi järeldusi; 

2) esitab igapäevateadmistel põhinevaid 

loogilisi argumente ja teeb lihtsamaid 

mitmesammulisi loogilisi järeldusi; 

3) leiab lihtsamale matemaatikaülesandele 

sobiva lahendustee sarnaste õpitud 

strateegiate seast; 

4) leiab lahendustee ja matemaatilised 

vahendid lihtsamate 1–2sammulist 

lahendusstrateegiat nõudvate probleemide 

(ka mittematemaatiliste) lahendamiseks; 

5) tunneb ära matemaatikas õpitud mudelite 

abil lahenduvad reaalelulised probleemid 

ning esitab tuttava reaalelulise situatsiooni 

matemaatilise mudeli (1–2 sammu); 

6) tõlgendab ja hindab saadud matemaatilist 

tulemust vastavas kontekstis; 

7) valmistab ja kasutab matemaatika 

standardseid esitusvahendeid nii eluliste 

situatsioonide kirjeldamisel kui ka teistes 

õppeainetes; 

8) valib sobiva esitusviisi ning tõlgendab 

või muudab antud esitusi arukalt; 

9) sooritab elementaarseid lahendus- ja 

teisenduskäike, kasutades matemaatilisi 

sümboleid ja valemeid ning digitaalseid ja 

mittedigitaalseid abivahendeid; 

10) sooritab õpitud formaalseid 

matemaatilisi protseduure ja käsitleb 

matemaatilisi objekte tuttavas kontekstis; 

11) leiab matemaatilise sisuga lühitekstidest 

vajalikku informatsiooni, kusjuures 

informatsiooni paigutus tekstis vastab 

üldjoontes selle matemaatilise töötlemise 

sammude järjekorrale; 

12) suudab arusaadavalt selgitada 

mitmeetapilisi arutlusi ja lahendusteid ning 

saadud tulemust; 

13) mõistab teiste isikute esitatud 

matemaatilise sisuga tekste. 

Õpilane: 

1) kasutab lisaks õpitud rutiinsetele 

matemaatilistele argumentidele (teoreemid, 

valemid, meetodid) ka rangeid matemaatilisi 

põhjendusi ja tõestusi ning esitab neid, arutledes 

seejuures loogiliselt ja loovalt; 

2) esitab igapäevateadmistel põhinevaid 

loogilisi argumente, teeb lihtsamaid 

mitmesammulisi loogilisi järeldusi ja hindab 

erinevate argumentide tõesust ja 

kehtivusvaldkondi; 

3) leiab lihtsamale matemaatikaülesandele 

sobiva lahendustee sarnaste õpitud strateegiate 

seast ning analüüsib ühe ja sama ülesande 

erinevaid võimalikke lahendusteid, vastavaid 

matemaatilisi protseduure, saadud tulemuse 

kontrollimise viise ja kasutatud abivahendite 

kasutuspiire ning -võimalusi; 

4) leiab lahendustee ja matemaatilised vahendid 

mitmeastmelist lahendusstrateegiat nõudva 

kompleksse probleemi lahendamiseks. 

Seejuures kasutab ta loovalt samm-sammulist 

järelduselt järeldusele liikumist, hüpoteeside 

püstitamist, põhjendamist ja ümberlükkamist; 

5) tunneb ära matemaatikas õpitud mudelite abil 

lahenduvad reaalelu probleemid, esitab tuttava 

reaalelulise situatsiooni matemaatilise mudeli 

(1–2 sammu); 

6) tõlgendab ja hindab saadud matemaatilist 

tulemust vastavas kontekstis ning kohandab 

õpitud matemaatilist mudelit loovalt vastavalt 

muutunud tingimustele; 

7) modelleerib kompleksset reaalelulist 

situatsiooni, määrates selleks vajalikud 

muutujad ja neile püstitatud tingimused ning 

valmistab ja kasutab matemaatika standardseid 

esitusvahendeid nii eluliste situatsioonide 

kirjeldamisel kui ka teistes õppeainetes; 

8) hindab erinevaid esitusvahendeid 

eesmärgipäraselt ja probleemile vastavalt, käib 

asjakohaselt ja arusaadavalt ümber 

mitteusaldatavate/-sobivate esitusvormidega ja 

arendab kasutatavaid esitusvahendeid 

probleemile vastavalt;  

9) sooritab elementaarseid lahendus- ja 

teisenduskäike, kasutades matemaatilisi 

sümboleid ja valemeid ning digitaalseid ja 

mittedigitaalseid abivahendeid; 

10) esitab sisukalt ja täielikult probleemi 

mitmeetapilise lahendustee või 



   

 

6 

 

argumentatsiooni (ka digitaalselt) ja käsitleb 

matemaatilisi objekte tuttavas kontekstis; 

11) mõistab teiste isikute esitatud matemaatilise 

sisuga tekste ning leiab matemaatilise sisuga 

tekstidest vajalikku informatsiooni, kusjuures 

informatsiooni paigutus tekstis ei pea tingimata 

vastama selle matemaatilise töötlemise 

sammude järjekorrale; 

12) suudab arusaadavalt selgitada 

mitmeetapilisi arutlusi ja lahendusteid ning 

saadud tulemust; 

13) võrdleb, hindab ja vajaduse korral 

korrigeerib teiste inimeste suulisi ja kirjalikke 

matemaatilise sisuga tekste. 

 

2.2. Kitsas matemaatika 

2.2.1. 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 ja IKT tarkvara 

kasutamine.  

 

2.2.2. Õpitulemused  

I kursus „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused“ 

Õpilane: 

1) leiab hulkade ühendi, ühisosa ja antud hulga osahulga; 

2) eristab arvuhulki N; Z; Q; I ja R, selgitab nende kuuluvusseoseid; 

3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi; 

4) eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust; 

5) lahendab ühe tundmatuga lineaar- ja ruutvõrrandeid ning -võrratusi, samuti lihtsamaid 

murdvõrrandeid (maksimaalselt 2 murdu) ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;  

6) sooritab tehteid astmete ja juurtega (teine kuni neljas juur), teisendades viimased 

ratsionaalarvulise astendajaga astmeteks; 

7) teisendab lihtsamaid (kaks tehet ja sulud) ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi; 

8) lahendab lihtsamaid reaalelulise kontekstiga probleeme võrrandite ja võrrandisüsteemide 

abil. 

 

II kursus „Trigonomeetria“ 

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 (rakenduvad maksimaalselt 3 erinevat 

trigonomeetrilist seost); 

5) rakendab trigonomeetriat, siinus- ja koosinusteoreemi ning kolmnurga pindala valemeid 

kolmnurga lahendamisel; 

6) leiab rööpküliku ja hulknurga pindala, tükeldades need sobivalt kolmnurkadeks; 

7) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 



   

 

7 

 

8) lahendab lihtsamaid reaalelulise kontekstiga planimeetria probleeme. 

 

III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 

Õpilane: 

1) selgitab vektori mõistet, leiab vektori koordinaadid ja kahe punkti vahelise kauguse tasandil; 

2) liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

3) leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid 

geomeetria probleemide lahendamisel; 

4) tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning teab nende võrrandeid ja vastastikuseid asendeid 

tasandil; 

5) joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi nii paberil kui ka arvutis; 

6) koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, 

kahe punktiga, kontrollib tehtut arvutis; 

7) määrab võrranditega antud sirgete vastastikused asendid tasandil, kontrollib tehtut 

tarkvaraliste lahenduste abil; 

8) koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi; 

9) leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge) nii paberil kui ka tarkvaraliste 

lahenduste abil; 

10) kasutab vektoreid ja joone võrrandeid geomeetriaprobleemide lahendamisel, kontrollides 

saadud tulemuste õigsust tarkvaraliste lahenduste abil. 

 

IV kursus „Tõenäosus ja statistika“ 

Õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust; 

2) teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja kõigi võimaluste arvu 

(loendamine, kombinatoorika), arvutab sündmuse tõenäosuse ja rakendab seda lihtsamaid 

elulisi ülesandeid lahendades; 

3) teab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning arvkarakteristikute tähendust, kirjeldab ja 

visualiseerib jaotust histogrammi ning jaotusfunktsiooni abil; 

4) teab valimi ja üldkogumi mõistet, mõistab statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust, teab 

valimi koostamise ja andmete kogumise reegleid ja oskab andmeid süstematiseerida ning 

visualiseerida; 

5) kirjeldab juhuslikku suurust arvkarakteristikute ja diagrammide abil ning teeb nendest 

järeldusi uuritava nähtuse kohta; 

6) visualiseerib IKT abil kahe juhusliku suuruse vahelist sõltuvust ja hindab seose iseloomu 

ning tugevust intuitiivselt ja korrelatsioonikordaja (seose tugevuse karakteristiku) abil; 

7) püstitab uurimisküsimuse, kogub andmestiku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste 

vahenditega; 

8) analüüsib andmestiku kogumise ja statistiliste otsustega seotud vigu. 

 

V kursus „Funktsioonid“ 

Õpilane: 

1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid 

mõisteid; 

2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (paberil ning arvutis) ja kirjeldab 

nende põhjal funktsiooni peamisi omadusi; 

3) teab, et eksponent- ja logaritmfunktsioon on teineteise pöördfunktsioonid; 

4) teab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid 

avaldisi; 
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5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni ja 

logaritmi omaduste vahetu rakendamise teel; 

6) saab aru liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemusest ning lahendab selle abil 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid; 

7) lahendab graafiku abil trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

 

VI kursus „Jadad. Funktsiooni tuletis“ 

Õpilane: 

1) saab aru arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistest; 

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 õppekavakohaste funktsioonide tuletisi; 

5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis ja kontrollib saadut 

arvutis; 

6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

7) leiab ühe muutuja polünoomi kujul esitatud funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonnad, kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid 

ning skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku ning kontrollib saadut arvutis; 

8) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

 

VII kursus „Planimeetria. Integraal“ 

Õpilane: 

1) tunneb ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab nende põhiomadusi; 

2) kasutab elulisi ülesandeid lahendades õpitud geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning 

põhiseoseid; 

3) tunneb algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest); 

4) tunneb ära kõvertrapetsi ning rakendab määratud integraali arvutades Newtoni-Leibnizi 

valemit; 

5) arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 

 

VIII kursus „Stereomeetria“ 

Õpilane: 

1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil ning sirgete ja tasandite võimalikke 

vastastikuseid asendeid ruumis (võrranditeta käsitlus); 

2) selgitab ja rakendab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet 

(võrranditeta käsitlus); 

3) tunneb ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi; 

4) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga (näiteks 

telglõige ja ühe tahuga paralleelne lõige); 

5) arvutab ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala; 

6) rakendab lihtsamaid ruumilisi probleeme lahendades trigonomeetria-, planimeetria- ja 

stereomeetriateadmisi. 

 

2.3. Lai matemaatika 

2.3.1. Õppeaine kirjeldus 

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle 

rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes 
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ühiskonnaelu valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid ja kasutatakse 

vastavat IKT tarkvara. Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine.  

 

2.3.2. Õpitulemused 

I kursus „Avaldised ja arvuhulgad“ 

Õpilane: 

1) leiab hulkade ühendi, ühisosa ja antud hulga osahulga; 

2) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, 

irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi ja nende hulkade kuuluvusseoseid, 

märgib arvteljel reaalarvude piirkondi; 

3) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 

4) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega; 

5) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi (kaks tehet ja sulud); 

6) näeb ja lahendab arvutuste ja teisenduste abil lahenduvaid reaalelulisi ja teaduslikke 

probleeme (sh protsentülesanded). Tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi. 

 

II kursus „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“ 

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 (kaks juurt) 

ning nendeks taanduvaid võrrandeid; 

4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 

5) lahendab võrrandisüsteeme; 

6) tunneb ära õpitud võrrandite/võrrandisüsteemide abil lahenduvad reaalelulised/teaduslikud 

probleemid; 

7) leiab või koostab sobiva võrrandi/võrrandisüsteemi probleemi lahendamiseks; 

8) lahendab ainealase või reaalelulise probleemi võrrandite ja/või võrrandisüsteemide abil ning 

tõlgendab ja esitleb saadud tulemust. 

 

III kursus „Võrratused. Trigonomeetria I“ 

Õpilane: 

1) selgitab võrratuse omadusi, võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet ning 

kirjeldab vastavaid lahendihulki arvteljel; 

2) selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi; 

3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 

4) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid ja täiendusnurga 

trigonomeetrilisi funktsioone; 

5) leiab digivahendite abil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende 

väärtuste järgi nurga suuruse; 

6) lahendab täisnurkse kolmnurga; 

7) tunneb ära probleemid, mis on lahendatavad täisnurkse kolmnurga geomeetria abil. Tõlgib 

need matemaatika keelde ning lahendab matemaatiliselt ning tõlgendab ja esitleb saadud 

tulemusi. 

 

IV kursus „Trigonomeetria II“ 

Õpilane: 

1) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõdus olevaks nurgaks ja vastupidi; 

2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 
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3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab ning teab siinuse, koosinuse 

ja tangensi vahelisi seoseid; 

4) tuletab nurkade 0o, 30o, 45o, 60o, 90o, 180o, 270o, 360o siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed 

väärtused; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid; 

5) kasutab digivahendeid trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste ning nende väärtuste järgi 

nurga suuruse leidmisel; 

6) tuletab kahe nurga summa ja vahe valemid ning kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi valemid; 

7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi valemikogu abil; 

8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi, lahendab mistahes kolmnurga ning arvutab selle pindala; 

9) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on lahendatavad kolmnurga ja ringi 

kohta õpitut rakendades. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab matemaatiliselt ning 

tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi. 

 

V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 

Õpilane: 

1) selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe vektori 

vaheline nurk; 

2) liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

3) leiab vektori pikkuse, lõigu keskpunkti koordinaadid, kahe vektori skalaarkorrutise ning 

rakendab neid geomeetriaprobleemide lahendamisel; 

4) kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid geomeetriaprobleemide lahendamisel; 

5) koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, punkti ja tõusuga, tõusu 

ja algordinaadiga, kahe punktiga) ning teisendab selle üldvõrrandiks, kontrollib tehtud arvutis;  

6) määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete 

lõikepunkti ja sirgete vahelise nurga, kontrollib tehtut arvutis; 

7) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni 

nende võrrandite järgi nii paberil kui ka arvutis; leiab kahe joone lõikepunktid, kontrollib tehtut 

arvutis. 

 

VI kursus „Tõenäosus, statistika“  

Õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust; selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet 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, arvutab reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi; 

4) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute 

(keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust; kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; 

5) selgitab valimi ja üldkogumi mõisteid ning andmete süstematiseerimise ja statistilise 

otsustuse usaldatavuse tähendust; teab valimi koostamise põhimõtteid; 

6) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi jaotuse 

või uuritava probleemi kohta; 

7) selgitab valimist hinnatud arvkarakteristiku usalduspiirkonna mõistet, leiab 

jaotusfunktsiooni abil üldkogumi keskväärtuse usalduspiirkonna; 

8) koostab IKT vahendite abil tabeleid ja graafikuid andmete ja jaotuse visualiseerimiseks; 

9) visualiseerib IKT vahendite abil kahe juhusliku suuruse hajuvusdiagrammi, kirjeldab 

sõltuvuse tugevust korrelatsioonikordaja abil; 
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10) püstitab uurimisküsimuse, kogub vajaliku andmestiku, analüüsib seda statistiliste 

vahenditega IKT abil ja hindab võimalikke statistiliste otsustustega seotud vigu. 

 

VII kursus „Funktsioonid. Arvjadad“ 

Õpilane: 

1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid; 

2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid 

nii paberil kui ka arvutis; 

3) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonna nii algebraliselt kui ka arvutis; kontrollib, kas funktsioon on paaris või 

paaritu ja analüüsib arvutipõhiselt nende graafikute sümmeetria omadusi; 

4) kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f 

(ax), y = a f (x) graafikutega, visualiseerib vastavaid seoseid arvutis konkreetsete näidetega; 

5) selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada mõistet; 

6) selgitab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme valemeid ning tuletab nende jadade n 

esimese liikme summa valemid ning hääbuva geomeetrilise jada summa valemi;  

7) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust; 

8) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis lahenduvad aritmeetilise ja 

geomeetrilise jada abil. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab matemaatiliselt ning 

tõlgendab, hindab ja esitleb saadud tulemusi.  

 

VIII kursus „Eksponent- ja logaritmfunktsioon“ 

Õpilane: 

1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 

2) lahendab reaalelulisi liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise probleeme, hindab kriitiliselt 

saadud tulemusi; 

3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi; 

4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid 

avaldisi, vahetab logaritmi alust; 

5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

6) oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni; 

7) joonestab paberil ja tarkvaraliste lahenduste abil eksponent- ja logaritmfunktsiooni 

graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi; 

8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi (loga f(x) 

suurem/väiksem kui loga g(x)); 

9) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on kirjeldatavad ja lahendatavad 

eksponentsiaalsete ja/või logaritmiliste mudelite abil. Tõlgib need matemaatika keelde, 

lahendab matemaatiliselt ning tõlgendab, hindab ja esitleb saadud tulemusi.  

 

IX kursus „Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“ 

Õpilane: 

1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning leiab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni 

perioodi; 

2) joonestab nii paberil kui ka tarkvaraliste lahenduste abil siinus-, koosinus- ja 

tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikutelt nende funktsioonide omadusi; 

3) leiab algebraliselt lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite erilahendid etteantud piirkonnas, 

kasutades üldlahendi valemit või funktsiooni graafikut; 

4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja geomeetrilist 

tähendust; 

5) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 
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6) rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirja, leiab 

funktsiooni esimese ja teise tuletise ning liitfunktsiooni tuletise, kasutades etteantud tuletiste 

tabelit. 

 

X kursus „Tuletise rakendused“ 

Õpilane: 

1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi etteantud kohal, kontrollib saadut tarkvaraliste 

lahenduste abil; 

2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid, funktsiooni graafiku 

kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti, kontrollib saadut tarkvaraliste lahenduste 

abil; 

4) uurib ainekavas etteantud funktsioone täielikult ja skitseerib funktsiooni leitud omaduste 

põhjal selle graafiku, kontrollib saadut tarkvaraliste lahenduste abil; 

5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul; 

6) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on kirjeldatavad ja lahendatavad 

õpitud funktsioonide kui mudelite uurimise abil. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab 

matemaatiliselt ning tõlgendab, hindab ja esitleb saadud tulemusi. 

 

XI kursus „Integraal. Planimeetria“ 

Õpilane: 

1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale 

põhiintegraalide tabeli ja integraali omaduste järgi; 

2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab määratud integraali leides Newtoni-Leibnizi 

valemit; 

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 IKT vahendite abil geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid 

kujundeid joonisel; 

5) lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid; 

6) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on lahendatavad tasandigeomeetrias 

õpitud kujundite omadustega. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab matemaatiliselt ning 

tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi. 

 

XII kursus „Sirge ja tasand ruumis“ 

Õpilane: 

1) kirjeldab ja määrab punkti asukoha ruumis koordinaatide abil; 

2) selgitab ja rakendab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite 

kollineaarsuse ja komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist; 

3) kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 

4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ning kahe vektori vahelise nurga; 

5) määrab kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab 

nendevahelise nurga stereomeetria ülesannetes; 

6) tunneb ära ainealased ja -välised probleemid, mis on lahendatavad ruumigeomeetrias õpitud 

seoste abil. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab matemaatiliselt ning tõlgendab ja esitleb 

saadud tulemusi. 

 

XIII kursus „Stereomeetria“ 

Õpilane: 
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1) omab süsteemse ettekujutuse hulktahukate ja pöördkehade liikidest, tuletab nende pindala ja 

ruumala arvutamise valemeid; 

2) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid 

tasandiga; 

3) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala; 

4) tunneb ära ainealased ja reaalelulised probleemid, mis on mudeldatavad ruumigeomeetrias 

õpitud kujunditega ja nende omadustega. Tõlgib need matemaatika keelde, lahendab 

matemaatiliselt ning tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi. 

 

XIV kursus „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ 

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 sobivalt valitud strateegia abil; 

5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid matemaatikamudelitega kirjeldatavaid 

seaduspärasusi ja seoseid; 

6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab 

neid tegelikkuse uurimiseks; 

7) kasutab IKT vahendeid ainealaseid ja -väliseid probleeme lahendades. 


