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Riiklike õppekavade ajakohastamine



Veidi ajalugu
▪ 2010. ja 2011. aastal võttis Vabariigi Valitsus vastu praegu kehtivad 

riiklikud õppekavad: põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud 
riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava

▪ 2014. aastani monitooriti uusi õpitulemusi ning uuringutest ja 
tagasisidest lähtuvalt muudeti õppekavu 

▪ 2016. aastal koostati lähteülesanne riiklike õppekavade järgmiseks 
arendusprotsessiks

▪ 2021. aastal otsustati viia 4 aastat kestnud arendustöö lõpuni ning 
algatada ettevalmistused uue õppekava arendamiseks



Õppekavade ajakohastamise 
protsess

▪ 2017. aastal alustasid valdkondlikud ekspertide töörühmad 
valdkonnakavades nii valdkonnapädevuste kui ka õpitulemuste
nüüdisajastamisega

▪ 2019/2020 katsetati uuendatud õpitulemuste rakendamist 
seitsmes koolis

▪ 2021/2022 kutsuti uuesti kokku õpitulemusi ajakohastanud 
töörühmad, kes vaatasid tehtud töö üle ning esitasid oma lõplikud 
ettepanekud õppekavade ajakohastamiseks (sh ainevaldkonna 
üldalused)



Kes olid õppekavade arendamise 
protsessi kaasatud?
▪ Töörühmad moodustati tegevõpetajatest ja ülikoolide 

ekspertidest.
▪ Õppekavu ajakohastanud töörühmades osales kokku 

nimeliselt ligi 400 eksperti.
▪ Igas valdkondlikus töörühmas olid esindatud kõigi 

valdkonnaainete eksperdid (nt kõigi loodusainete ja kõigi 
peamiste võõrkeelte eksperdid, eripedagoogid jt).

▪ Kaasatud olid ka koolijuhid, aineühendused ja Innove 
valdkonnaeksperdid.

▪ Esimestel aruteludel osalesid ka lastevanemate liidu ja 
õpilasesinduste liidu esindajad ning hariduspsühholoogid



arendada üldosas olevaid 
põhimõtteid, pädevusi ja 

väärtusi 

mõtestada koos õpilastega 
õppimist ja õpitava 

tähenduslikkust

tähtsustada kõrgema taseme 
mõtlemisoskuste toetamist 

senisest enam

rakendada mitmekesiseid 
õpetamis- ja hindamisviise

muuta hindamine 
arusaadavaks ja läbipaistvaks

kaasata õpilased aktiivselt 
õppeprotsessi

Ootused õppekava rakendamisel



1. õppekava lisad ehk 
ainevaldkonnakavad, 
ainekavad, 
valikõppeainete ja –
kursuste kavad (sh 
LÕK, TÕK, HÕK)

2. rõhutati kooli 
õppekava võimalusi 
õppe paindlikul 
korraldamisel – nt 
õppesisu valimine, 
koolivälise õppimise 
arvestamise 
võimaldamine, 
valikkursused, 
TÕK/HÕK nominaalse 
õppeaja pikendamine

MIDA MUUDETI

MIDA EI MUUDETUD

1. põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse
st tulenevaid 
regulatsioone – nt 
õppekoormus, 
õppeainete nimetused;

2. õppekava üldosas 
kirjeldatud 
alusväärtused, 
taotletavad 
pädevused, kooliastme 
rõhuasetused, 
õppekorraldus, 
valdkondlik 
ainetundide jaotus, 
lõpetamise tingimused 
ja muu ühiskondlikult 
kokkulepitu;



Peamised muudatused põhikooli 
matemaatika ainevaldkonnakavas



1.1 Valdkonnapädevus

Matemaatikaõpetuse eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 
matemaatikapädevus, mis tähendab matemaatika mõistete, seoste ja protseduuride 
tundmist, nende sisemise loogika mõistmist ning rakendamise oskust nii eluliste kui ka 
ainealaste probleemide lahendamisel, hõlmates ka matemaatika sotsiaalse, kultuurilise 
ja isikliku rolli mõistmist. 

Matemaatikaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õppija: 

1) suudab kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid ja vahendeid
erinevates olukordades nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades; 

2) oskab näha ja sõnastada matemaatiliselt lahenduvaid probleeme; 

3) oskab leida sobivaid probleemide lahendamise strateegiaid, neid analüüsida, 
rakendada ja kontrollida tulemuse tõesust; 

4) oskab loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid esitusviise 
kasutada ja neist aru saada; 

5) suudab mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.



1.6.  Hindamine

■ Õpilasele on õppeprotsessi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, 

milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ning millised on hindamise 

kriteeriumid. 

■ Õppija on kaasatud hindamisprotsessi:

- alates esimesest kooliastmest kaasatakse õpilane 

hindamisprotsessi nii oma töö hindamisel kui ka kaasõpilaste 

tagasisidestamisel.

- teda suunatakse õppeprotsessi käigus oma õppimist ja püstitatud 

eesmärkide saavutamist analüüsima ja reflekteerima.

■ Erineva keerukusastmega teadmiste, oskuste ja hoiakute hindamise 

võimaldamiseks kasutatakse mitmekesiseid hindamisviise ja -vorme.



1.7.  Õppekeskkond

■ Õppekeskkond on sotsiaalne, vaimne ja füüsiline keskkond.

■ Matemaatika õpetamisel luuakse õpilastele õppimist väärtustav keskkond, et
tekiks positiivne suhtumine õppimisse.

■ Õpilastes arendatakse uskumust, et oma võimekuse arendamiseks tuleb
pingutada ning ebaõnnestumise korral peab rohkem harjutama või kasutama
teistsuguseid strateegiaid.

■ Oluline on suunata õpilasi mõtlema teadmiste suhtelisuse üle, et õpilased
teadvustaksid õppimist kui teadmiste konstrueerimist, mitte kui faktide
päheõppimist.

■ Matemaatikaõpet võib lisaks kooliruumidele korraldada ka mujal (nt kooliõues,
looduses, muuseumides, teaduskeskustes, keskkonnahariduskeskustes,
ettevõtetes, asutustes ja virtuaalses õppekeskkonnas).



1.7.  Õppekeskkond

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 õpilastel on lubatud
katsetada, eksida ja oma vigu tunnistada; tunnustatakse ideede
ja arvamuste paljususe eest;

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



Kooliastmete lõpuks taotletavad 
teadmised, oskused ja hoiakud

I kooliaste II kooliaste III kooliaste

Püstitab ülesande 
lahendamiseks vajalikud 

küsimused.

Loeb, mõistab ja selgitab 
matemaatiliselt esitatud 

probleeme.

Esitab erinevate eluvaldkondade 
probleeme matemaatiliselt.

Lahendab iseseisvalt 
tekstülesandeid ja hindab 

saadud tulemuse reaalsust.

Tunneb probleemülesande 
lahendamise üldist skeemi (nt 

Pólya skeem) ja erinevaid 
lahendusstrateegiaid.

Mõistab ja kasutab erinevaid 
probleemide lahendusstrateegiaid 

ning oskab analüüsida nende 
erinevusi.

Selgitab ja põhjendab 
arvutamiskäike.

Põhjendab oma mõttekäike ja 
kontrollib nende õigsust.

Analüüsib olemasolevaid fakte ja 
jõuab loogilise arutluse kaudu 

järeldusteni, püstitab hüpoteese ja 
kontrollib neid.

… … …



Muudatused kooliastmete kaupa



I kooliaste
10 ainetundi nädalas

2011

1. Arvutamine

2. Mõõtmine ja 
tekstülesanded

3. Geomeetrilised kujundid

2022

1. Arvutamine

2. Mõõtmine 

3. Geomeetrilised kujundid

4. Probleemide lahendamine



Olulisemad muudatused I kooliastmes

Arvutamine ● Selgitab murdude 1/2, 1/3, 1/4 ja 1/5 tähendust osana 
kujundist ja osana hulgast.

● Selgitab korrutamist liitmise kaudu ja jagamist kui 
korrutamise pöördtehet.

Mõõtmine ● Mõistab, mida esitatud mõõtarv reaalselt tähendab.
● Selgitab hulknurga ümbermõõdu mõiste tähendust.

Geomeetria ● Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirg-, 
kõver- ja murdjoon, lõik, ring, hulknurk, kolmnurk, nelinurk, 
ruut, ristkülik, kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, 
koonus) ja nende põhilisi elemente.



Probleemide lahendamine I kooliastmes

■ Modelleerib õpetaja abiga tekstülesande sisu, selgitades selle abil tekstis antud seoseid 
(joonis, skeem, läbimängimine jt).

■ Sõnastab kahetehtelise tekstülesande lahendamiseks vajalikud küsimused.

■ Koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid (näiteks ühendamine liitmisel ja 
korrutamisel, osa eraldamine lahutamisel, mahutamine jagamise teel, suuruste muutumine ja 
võrdlemine). 

■ Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid.

■ Hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust.

■ Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi uute tundmatute probleemülesannete lahendamisel.

■ Valib endale õpetaja suunamisel võimetekohase probleemi ja lahendab selle. 

■ Hindab oma arengut matemaatiliste teadmiste ja oskuste omandamisel.



II kooliaste
13 ainetundi nädalas

2011

1. Arvutamine

2. Andmed ja algebra

3. Geomeetrilised kujundid ja 
mõõtmine

2022

1. Arvutamine

2. Andmed

3. Algebra

4. Geomeetrilised kujundid ja 
mõõtmine

5. Probleemide lahendamine



Olulisemad muudatused II kooliastmes 
(1)

Arvutamine ● Loeb ja kirjutab naturaalarve (kuni miljardini), täisarve ning 
positiivseid ratsionaalarve (kuni kolm komakohta; harilikud 
murrud kuni nimetajaga 1000).

● Järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljonini), täisarve ning 
positiivseid ratsionaalarve (kuni kolme komakohaga 
kümnendmurde; harilikke murde, mille ühine nimetaja on kuni 
100).

● Arvutab peast (liitmine ja lahutamine 1000 piires, korrutamine ja 
jagamine 100 piires) ja kirjalikult (liitmine ja lahutamine 10 000 
piires, korrutamine ja jagamine 1000 piires) täisarvude ning 
positiivsete ratsionaalarvudega (sealhulgas harilike murdudega, 
mille vähim ühine nimetaja on kuni 100).

● Eristab alg- ja kordarve nende omaduste põhjal.



Olulisemad muudatused II kooliastmes 
(2)

Andmed ● Kasutab andmete kogumiseks erinevaid meetodeid 
(mõõtmine, küsimustik).

● Illustreerib joonestusvahendite ja IKT-vahendite abil 
arvandmestikku joon-, tulp- ja sektordiagrammiga.

● Analüüsib, milliseid andmeid esitada tabelina, milliseid joon-, 
tulp- või sektordiagrammina, põhjendab valikut.

Algebra ● Selgitab mõisteid avaldis, arvavaldis, tähtavaldis, võrdus, 
võrrand, valem.

● Avaldab ühetehtelisest valemist tundmatu.
● Selgitab arvutamisseaduste ülekandmist algebrasse.



Olulisemad muudatused II kooliastmes 
(3)

Geomeetrilised 
kujundid ja 
mõõtmine

● Mõistab ja selgitab mõõtühikutevahelisi seoseid.
● Joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, 

murdjoone; ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed sirged; ruudu, 
ristküliku, kolmnurga, ringi nii joonestusvahendite abil kui 
ka kasutades interaktiivset geomeetriaprogrammi.

● Mõistab ja selgitab pindala ja ruumala mõistete 
tähendust.

● Põhjendab, kas kolmnurgad on võrdsed või ei ole 
kolmnurkade võrdsuse tunnuste abil.

● Selgitab π (Pii) tähendust ja seost ringjoone pikkusega.
● Arvutab, mõistab ja selgitab kuubi ning risttahuka pindala 

ja ruumala.



Probleemide lahendamine II 
kooliastmes

■ Nimetab probleemide lahendamise skeemi (nt Pólya vmt) etappe ja kasutab probleemide 
lahendamise skeemi ülesande lahendamiseks.

■ Valib endale sobiva lahendusstrateegia (visandamine, visualiseerimine, andmete 
korrastamine).

■ Valib endale sobiva lahendustee ja hindab kriitiliselt saadud tulemust.

■ Kontrollib ja hindab oma lahenduskäikude tulemust. 

■ Rakendab omandatud teadmisi ja oskusi uute tundmatute probleemülesannete lahendamisel.

■ Lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid.

■ Koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid.

■ Kasutab matemaatika õppimisel erinevaid õpistrateegiaid (sh kordamine, märkmete tegemine, 
analoogiate loomine, üldistamine).

■ Hindab oma arengut matemaatiliste teadmiste ja oskuste omandamisel.



III kooliaste
13 ainetundi nädalas

2011

1. Arvutamine ja andmed

2. Protsent

3. Algebra

4. Funktsioonid

5. Geomeetria

2022

1. Arvutamine

2. Andmed

3. Algebra

4. Geomeetria

5. Probleemide lahendamine



Olulisemad muudatused III kooliastmes (1)
Arvutamine ● Arvutab arvu 10 negatiivse täisarvulise astendajaga 

astme väärtuse.
● Põhjendab ja kasutab astendamisreegleid.
● Selgitab protsendi, promilli ja protsendipunkti mõiste 

tähendust.
● Teisendab protsendi kümnendmurruks ja harilikuks 

murruks ning vastupidi.
● Lahendab protsentarvutuse tüüpülesandeid (osa leidmine, 

terviku leidmine, osamäära leidmine, suuruse 
muutumine).

● Kasutab protsentarvutusel erinevaid lahendusmeetodeid 
(ühikumeetod, võrre, skeem, algoritm).



Olulisemad muudatused III kooliastmes (2)
Andmed ● Iseloomustab andmestikku aritmeetilise keskmise, mediaani, 

moodi, miinimumi, maksimumi ja ulatuse järgi.
● Väljendab protsentides esitatud informatsiooni visuaalselt 

(graafikud, diagrammid) ja vastupidi.
● Kasutab tabelarvutusprogrammi andmete esitamiseks, 

töötlemiseks ja tulemuste tõlgendamiseks.
● Illustreerib IKT-vahendite abil andmeid tulp-, sektor-, joon- ja 

punktdiagrammiga.
● Loeb, mõistab ja selgitab andmeid tabelist, tulp-, sektor-, joon-

ja punktdiagrammilt.
● Teab andmete liike ja andmete kogumise erinevaid meetodeid 

(mõõtmine, küsimustik).
● Selgitab oma arvutamis- ja andmealaste teadmiste elulisi 

rakendusvõimalusi.



Olulisemad muudatused III kooliastmes (3)
Algebra ● Tegurdab hulkliikmeid (toob teguri sulgude ette, kasutab ja 

põhjendab ruutude vahe, summa ruudu ja vahe ruudu 
abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget)

● Lihtsustab kuni kolmetehtelisi täisavaldisi.
● Nimetab võrrandi põhiomadusi.
● Üldistab harilike murdude arvutusreeglid algebralistele 

murdudele.
● Koostab ja lahendab tekstülesandeid, mis lahenduvad 

võrrandi või võrrandisüsteemi abil (sh võrdelise jaotamise 
ülesandeid).

● Selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise, lineaarse ja 
pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust.



Olulisemad muudatused III kooliastmes (4)
Geomeetria ● Visandab ruumilisi kujundeid (püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera).

● Arvutab tasandiliste kujundite (korrapärane hulknurk, kolmnurk, rööpkülik, romb, 
trapets, ring) joonelemendid, ümbermõõdu, pindala.

● Arvutab ruumiliste kujundite (püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera)
joonelemendid, pindala ja ruumala.

● Teab kolmnurga ja trapetsi kesklõigu mõistet ning nende omadusi.
● Teab kesk- ja piirdenurga mõisteid ning nendevahelist seost.
● Selgitab ja rakendab Pythagorase teoreemi.
● Lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid (sh kasutades korrapärase 

hulknurga omadusi, Thalese teoreemi).
● Leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid (sh kasutades trigonomeetrilisi 

seoseid).
● Teab ringjoone puutuja mõistet ja omadust.
● Teab põik- ja lähisnurkade mõisteid ja nende nurkade seoseid paralleelsete 

sirgete korral.
● Põhjendab ja kasutab sirgete paralleelsuse tunnuseid.



Probleemide lahendamine III kooliastmes

■ Otsib, loeb ja mõistab iseseisvalt õppematerjalides olevaid tekste.
■ Leiab elulise (nt finantsvaldkonna) probleemi väljendamiseks sobiva matemaatilise mudeli, koostab 

võrrandi või võrrandisüsteemi.
■ Koostab eakohaseid ning elulisi probleemülesandeid.
■ Rakendab uurimuslikku meetodit matemaatika abil probleemide lahendamiseks.
■ Kasutab protsentarvutust otsuse tegemiseks ja põhjendamiseks (nt laen, hoius, intress, maksud, 

investeerimine).
■ Kasutab (igapäevaelu) ülesannete lahendamisel otstarbekat osamäära esitusviisi (protsent, harilik 

murd, kümnendmurd).
■ Selgitab protsentarvutuse elulisi kasutusvõimalusi ning absoluut- ja/või suhtarvude sobivust 

informatsiooni.
■ Selgitab tõenäosuse tähendust, arvutab elulistel juhtudel sündmuse tõenäosuse (sh mündivise, 

täringu veeretamine, kaardimäng, loosimine).
■ Eristab hüpoteesi, eeldust, väidet ja tõestust, selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku, vajaduse korral 

tuletab lihtsamaid valemeid.
■ Sõnastab oma tõlgendusi ja põhjendusi.
■ Reflekteerib oma tegevusi matemaatika õppijana.



Peamised muudatused gümnaasiumi 
matemaatika ainevaldkonnakavas



Kursused

Kitsas matemaatika – 8 kursust

Lai matemaatika – 14 kursust

Valikkursused – valdkondadeülesed ja/või süvendatud teemakursused

Nt „Arvuteooria elemendid I“, „Loogika“, „Majandusmatemaatika 
elemendid“, „Diskreetse matemaatika elemendid I“, „Planimeetria I“

Koolil on kohustus pakkuda valikkursusi kõigis ainevaldkondades, välja 
arvatud matemaatikas. Koolidel ei ole enam kohustust pakkuda kindlat 
arvu valikkursusi konkreetses ainevaldkonnas/õppeaines.



Kitsas matemaatika Lai matemaatika
Kitsa kava läbimine võimaldab jätkata 
õpinguid aladel, kus matemaatika osakaal 
on väiksem või pole määrava tähtsusega ja 
seda ei õpetata iseseisva ainena.

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika 
tähendusest ühiskonna arengus ning selle 
rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, 
majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning 
muudes ühiskonnaelu valdkondades

Kitsa kava eesmärk on õpetada aru saama 
matemaatika keeles esitatud teabest, 
kasutada matemaatikat igapäevaelus 
esinevates olukordades, tagades sellega 
sotsiaalse toimetuleku.

Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, 
kasutades vastavat IKT tarkvara.

Kitsa kava järgi õpetatakse kirjeldavalt ja 
näitlikustavalt, matemaatiliste väidete 
põhjendamine toetub intuitsioonile ja 
analoogiale või IKT vahendeid kasutades.

Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine.

Ka kitsa/praktilise matemaatika õppija peab 
aru saama, mida ta leiab. Ainult vastus ei 
ole piisav.

Selles ainekava üheks erisuseks on muuhulgas 
teoreemide tõestamine.



Matemaatikapädevus eeldab probleemilahendamise 
põhioskuste saavutamist. 

Mõtlemisoskuse arendamiseks peavad 
õpilased omama põhiteadmisi ja oskusi.



Kitsas matemaatika



I Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused
Hulga mõiste on oluline, kuna kogu järgnev 
kursus kasutab seda mõistet. 

Arvuhulkadest ja nendega seonduva juures 
on vaja kasutada ka vastavat sümboolikat. 
Ka võrratuste ja nende süsteemide 
lahendamisel vajame hulgateooria mõisteid 
ja vastavat sümboolikat.
Seega räägime arvuhulkade eristamisest.

Lisatud reaalarvude piirkondade märkimise 
arvteljel. See on üks baasoskustest 
võrratuste ja nende süsteemide 
lahendamisel.

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;

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



IV Tõenäosus ja statistika
Tunduvalt suurem rõhk on asetatud juhuslike 
protsesside ja suuruste visualiseerimisele, selleks 
vajalike andmete kogumisele, töötlemisele ja saadud 
tulemuste tõlgendamisele. 

Suurem rõhk on samuti asetatud IKT vahendite 
kasutamisele. 

Eraldi  on välja toodud nn uurimusliku meetodi 
rakendamise vajadus selle temaatika õppimisel ja 
kinnistamisel. Kõik see on ääretult oluline inimesele  
toimetulekuks üha kasvavas infoväljas.

Välja on  jäetud tõenäosuse erinevad liigid ja 
statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse 
usalduspiiride näitel. Vastavaid mõisteid kasutatakse 
suhteliselt harva argielus.

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.



Lai matemaatika



I Avaldised ja arvuhulgad
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;

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

7) näeb ja lahendab arvutuste ja teisenduste abil 
lahenduvaid reaalelulisi ja teaduslikke probleeme (sh 
protsentülesanded). Tõlgendab ja esitleb saadud 
tulemusi.

Lisatud on hulga mõistega seotud 
õpitulemused, sest nendest sõltub 
järgnevate kursuste omandamine.

Ka võrratuste ja nende süsteemide 
lahendamisel vajame hulgateooria
mõisteid ja vastavat sümboolikat. 

Lisatud on ka absoluutväärtuse 
illustreerimine arvteljel, mis on üks 
baasoskustest elementaarsete 
absoluutväärtust sisaldavate 
võrratuste vaatlemisel.



IV Trigonomeetria II

Sõna teab sageli asendati sõnaga tuletab. See 
tähendab, et peaks teadmisest (meelde 
jätmisest) rohkem rõhutama teadmiste 
saamise protsessi, so teadmiste tuletamist.

Matemaatiline sisu jääb samaks, mis on 
kehtivas õppekavas.

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 ringiga seoses õpituga. Tõlgib 
need matemaatika keelde, lahendab matemaatiliselt ning 
tõlgendab ja esitleb saadud tulemusi.



V Vektor tasandil. Joone võrrand
5) koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud 

punkti ja sihivektoriga, punkti ja tõusuga, tõusu ja 
algordinaadiga, kahe punktiga) ning teisendab 
selle üldvõrrandiks, kontrollib tehtut arvutil; 

6) määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, 
lõikuvate sirgete korral leiab sirgete lõikepunkti ja 
nurga sirgete vahel, kontrollib tehtut arvutil;

7) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone 
võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni 
nende võrrandite järgi nii paberil kui ka arvutil; 
leiab kahe joone lõikepunktid, kontrollib tehtut 
arvutil.

Lisatud  on saadud 
tulemuste kontroll 
arvutil. Kaasajal on 
see vältimatu ja 
illustreerib lihtsalt 
ning kiirelt 
lahendatavaid 
probleeme.



VI Tõenäosus, statistika 

Tunduvalt suurem rõhk on asetatud juhuslike protsesside ja 
suuruste visualiseerimisele, selleks vajalike andmete kogumisele, 
töötlemisele ja saadud tulemuste tõlgendamisele.

Suurem rõhk on samuti asetatud IKT vahendite kasutamisele. 

Uudsena  on eraldi välja toodud nn uurimusliku meetodi 
rakendamise vajadus selle temaatika õppimisel ja kinnistamisel. 



Ajakohastatud 
õppekavadega 
saab tutvuda 
õppekavaveebis: 
oppekava.ee



Tänan tähelepanu eest!
Helle Hallik
helle.hallik@hm.ee
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