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vormistamisest. Õpilaste tüüpiliste vigade 
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Gümnaasiumi ainekava- RÕK 

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

• Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid 
aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus ja seda 
õpetatakse iseseisva ainena. 

• Laia matemaatika kava ei rahulda süvaõppe vajadusi. 

• Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui 
ka laiale matemaatikale. Kitsale matemaatikale võib 
valikkursustena pakkuda ka laia matemaatika kursusi. 

 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 
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Kitsas kursus taotleb, et õpilane: 

• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;  

• tõlgendab erinevaid matemaatilise informatsiooni 
esituse viise; 

• kasutab matemaatikat igapäevaelus esinevates 
olukordades; 

• väärtustab matemaatikat, tunneb rõõmu 
matemaatikaga tegelemisest; 

• arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt; 

• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid 
teabeallikaid; 

• kasutab arvutiprogramme matemaatika õppimisel. 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 



Kordamine 
1. Algebra. Avaldised. 

2. Võrrandid. 

3. Võrratused. 

4. Jadad. 

5. Trigonomeetria. 

6. Vektorid tasandil ja joone võrrandid. 

7. Tõenäosusteooria ja statistika. 

8. Funktsioonid. 

9. Planimeetria. 

10.Stereomeetria. 

11.Integreerimine. 12. Mitmesugust. 
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I Algebra. Avaldised.  

• Õpilane peab oskama arvutada ja teisendada avaldisi 

juurtega. 

• Õpilane peab oskama teisendada lihtsamaid ratsionaal- 

ja irratsionaalavaldisi.   

• Avaldiste teisendamisoskus on aluseks kogu järgneva 
matemaatika kursuse õppimisel. 

• Keerukusastme näitena esitame siin järgmise:  
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• Juurtega tehted taandatakse tehetele astendajatega, 

näidatakse tehteid võrdsete juurijatega, juuravaldiste 

lihtsustamisel võib tugevamale klassile näidata a – b 

tegurdamist. 

• http://welovemath.ee 

 

 

3 3 4 2a a a a a a   

( )( )a b a b a b   

1 1

2 2

1 1

2 2

( )
a b a b

a b
a b

a b

 
    

   

RK-õppeprotsessi kirjeldus 

http://welovemath.ee/
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Katsetööd ja riigieksam 2014  
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Ülesande keskmine lahendatus oli väga madal (22,8%). 

Samas olid peaaegu kõik eksaminandid (92%) vähemalt 

proovinud seda ülesannet lahendada.  

Lahendusi uurides jäi silma, et lihtsaima ja nn 

traditsioonilise lahenduse peale (st kõigepealt mõlema 

nimetaja tegurdamine seost kasutades) tulid üsna 

vähesed.  
 2kk 

Kitsas 
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Kokkuvõttes osutus see ülesanne kitsa matemaatika 

eksaminandidele ebasobivaks. Kitsa matemaatika ainekava 

kohaselt on irratsionaalavaldiste teisendamine väga põgusalt 

käsitletav teema. Järgnevatel eksamitel võiks samalaadset 

ülesannet vältida. Selle ühisosa ülesande puhul oli selgelt näha 

väga suur erinevus kitsa ja laia matemaatika eksami sooritajate 

oskustes  

15 



Ülesanne ei eeldanud keerulise matemaatilise mudeli 

koostamist, ülesande lahendus toetus vaid õpitud mudelite ja 

algoritmide kasutamisele.  

Ülesanne oli lahendatud suhteliselt hästi. Lahendatus 61,7% 

asetab ülesande lahendatuse pingereas paremuselt 

kolmandale positsioonile.  

Lai 
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Eksaminandid kasutasid selle ülesande lahendamiseks 

vähemalt viit erinevat lahendusviisi. Kasutussageduse 

kahanemise järjekorras olid need järgmised:  

a) tegurdati teise murru nimetaja ja liideti murrud;  

b) esimese murru nimetaja vabastati irratsionaalsusest ja 

liideti murrud;  

c) leiti ühine nimetaja kui antud murdude nimetajate korrutis 

ja püüti siis murrud liita;  

d) tehti asendus √𝑚=𝑡 ja lihtsustati saadud avaldis kui 

ratsionaalavaldis;  

e) mindi üle murrulisele astendajale ja üritati saadud avaldist 

lihtsustada.  

Parimaid tulemusi andsid kaks esimest lahendusvõtet.  
17 



Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Ühise nimetaja kui nimetajate korrutise leidmine oli üks 

sagedasemaid mittetäieliku lahenduse põhjusi.  

b) Lisaks ebaõnnestunud lahendustee valikule tehti 

suhteliselt palju ka arvutus- ja teisendusvigu laiendajate 

leidmisel ja murdude laiendamisel.  

c) Taandati summast liidetavaid.  

d) Probleemseks osutus avaldise 𝑚−1 tegurdamine.  
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II Võrrandid.  

• Õpilane peab oskama lahendada ühe muutujaga 

lineaar-, ruut-, murdvõrrandeid ning nendeks 

taanduvaid võrrandeid.  

• Lahendada tekstülesandeid võrrandite 

(võrrandisüsteemide) abil. 

• Õpilane peab oskama lahendada lihtsamaid 

eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 
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• Lineaar- ja ruutvõrrandeid lahendatakse 

kordavalt, murdvõrrand on täiesti uus ja 

nende keerukus peaks olema piiratud 

peamiselt tekstülesannete lahendamisel 

tekkivate võrranditega. 
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• Lahendatakse lihtsamaid eksponent- ja 

logaritmvõrrandeid (kõrgeim tase – 

ruutvõrrandiks taandamine). 

• http://welovemath.ee 
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RK-õppeprotsessi kirjeldus 
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Kogu kitsa matemaatika kursuses peab 

olema erilisel kohal ning pideva tähelepanu 

all reaalsete kontekstidega seotud 

protsentülesannete lahendamine. 

Vaadeldavas kursuses lisanduvad neile uue 

ainekava järgi põhikoolis mittekäsitletavad 

murdvõrrandite ning võrrandisüsteemide 

lahendusoskust nõudvad nn 

liikumisülesanded ning lihtsamad nn 

koostöötamise ülesanded. 
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Liitprotsendilise muutumise, eksponent- ja     

logaritmvõrrandite  käsitlemisel lahendatagu 

ohtralt rahandusülesandeid. Näiteks:  

• Panka, milles aasta intressimäär on 3%, pandi hoiule 

5000 eurot. Mitme aasta pärast ületab hoiustatud 

summa 6500 eurot?  

• 1990. aasta algul oli riigi elanike arv 100 miljonit ja 

rahvastiku aastane juurdekasv 1,0%, Ühe teise riigi 

elanike arv oli 20 miljonit ja rahvastiku iga-aastane 

juurdekasv 2,5%. Oletades, et selline rahvastiku 

juurdekasv on muutumatu, kirjeldab esimese riigi elanike 

arvu funktsioon  ja teise riigi elanike arvu funktsioon , kus 

x on aastad ja y elanike arv miljonites. Mitme aasta 

pärast on nende riikide elanike arv võrdne? 

23 
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Katsetööd 
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Riigieksam 2014 

28 



Kitsas 

Ülesanne kuulub kitsa matemaatika V kursusesse 

Funktsioonid I.  

Lahendamiseks pidid eksaminandid teadma astmete 

võrdsuse tingimust, oskama sooritada tehteid astmetega, 

tundma logaritmide omadusi, eksponent- ja logaritmvõrrandi 

lahendamise meetodeid, samuti oskama lahendada lineaar- 

ja ruutvõrrandit ning oskama valida sobiva lahendusmeetodi.  
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Lahendatuse (25,4%) järgi kuulus ülesanne keskmisse 

kolmandikku. Kahe alaülesande lõikes oli lahendamata 

ülesannete osakaal kokku 21,2%. Analüüsitud tööde põhjal 

tundub, et ka 0- punktiste lahenduste osakaal oli ligikaudu 

sama. Teine alaülesanne osutus oluliselt raskemaks kui 

esimene (lahendatused vastavalt 36,9% ja 17,8%), seda nii 

tugevate kui ka nõrkade õpilaste jaoks.  

Vene soorituskeelega eksaminandide tulemus oli tunduvalt 

parem kui eesti soorituskeelega eksaminandidel, naiste 

tulemused olid paremad meeste tulemustest.  

Kuna lahendamisel tuli rakendada mitmeid erinevaid 

astendamise ja logaritmimise reegleid, oli ka palju võimalusi 

vigade tekkeks. Reegleid aeti segamini ja esitati hulgaliselt 

„oma valemeid”. Vigade ampluaa oli väga lai, eriti 

logaritmvõrrandi lahendamise puhul.  
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Lai 

Ülesande lahendamisel pidi eksaminand teadma ja oskama 

kasutada astendamise ning logaritmimisega seonduvaid 

valemeid, võrrandite lahendamisel kasutatavaid 

samaväärsusteisendusi ning korrutamise abivalemeid, tehteid 

astmete, juurte ja logaritmidega. Samuti pidi eksaminand 

teadma, millal ja kuidas tuleb võrrandi lahendeid kontrollida.  
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Ülesande mõlemad alaülesanded olid tüüpilised matemaatilise 

mudeli matemaatilises kontekstis rakendamise ülesanded. 

Ülesanne kuulus keskmise raskusega ülesannete 

kolmandikku (lahendatus 58,5%). Kergemaks osutus 

eksaminandidele eksponentvõrrandi (I alaülesanne; 

lahendatus 68,2%), raskemaks aga logaritmvõrrandi 

lahendamine (II alaülesanne; lahendatus 52,8%).  

Kokkuvõttes võib antud ülesannet pidada igati õnnestunud laia 

matemaatika eksami I osa ülesandeks.  
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a) Eksponentvõrrandi lahendamisel ei osatud leida võrrandis 

olevatele astmetele ühist sobivaimat astmealust, st arvu 2. 

Enamus arvust 2 erinevate astmealuste valik viis aga 

ülesande märgatavamalt keerulisemale lahendusele ja 

üldjuhul ei tuldud sellega toime.  

b) Eksaminandid üritasid lahendada ka eksponentvõrrandit 

mõlema võrrandi poole logaritmimise teel. Esines lahendusi, 

kus püüti rakendada juurvõrrandite lahendamise strateegiat, 

st võrrandi poolte ruutu tõstmise võtet.  

c) Väga paljudele eksaminandidele oli komistuskiviks 

astendamisega seotud valemite mitteteadmine.  

d) Võrrandite lahendamisel ei toetutud funktsiooni võrdsete 

väärtuste seotusele argumendi vastavate väärtustega, vaid 

jäeti valemitest funktsiooni sümbol lihtsalt ära, nt 

logaritmvõrrandi lahendamisel jäeti võrrandi mõlemal poolel 

logaritmi sümbol ära. Paremal juhul teisendati enne seda 

pisut võrrandit, aga see polnud piisav.  
35 



 

e)Logaritmi sümbolit käsitleti sageli tegurina ja jagati sellega 

võrrandi mõlemaid pooli.  
f)Väga palju oli eksimusi, mis tulenesid valemite mitteteadmisest 

või segamini ajamisest. Tüüpilised olid järgmised eksimused: 

logaritm summast on logaritmide korrutis, logaritm vahest on 

logaritmide jagatis, logaritm summast/vahest on logaritmide 

summa/vahe.  

g)Logaritmvõrrandite lahendamisel tekitas probleeme saadud 

lahendite kontroll. Enamasti jäeti kontroll üldse tegemata.  

h)Kontrollimisel ei asendatud saadud lahendeid esialgsesse 

võrrandisse ja saadi nii võõrlahendi 0 sobivus. Asendamisel 

esialgsesse võrrandisse eksiti massiliselt ka sellega, et vaatamata 

negatiivsele logaritmitavale teisendati saadud avaldist edasi.  

i)Lahendite kontrollimisel piirduti sellega, et vaadati, kas saadud 

lahend kuulub võrrandi määramispiirkonda või mitte. Jaatava 

vastuse korral loeti lahend sobivaks.  
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Ülesanne II-3 (10 punkti). Väikeses tõlkebüroos töötab 3 

inimest: juhataja tõlk ja toimetaja. 1. Kui tõsta tõlgi palka 10% 

ja toimetaja palka 20% võrra, siis oleks nende palkade 

summa 1600 eurot. Kui aga tõlgi palka tõsta 20% ja toimetaja 

palka 10% võrra, siis oleks nende palkade summa 1620 

eurot. Arvutage tõlgi ja toimetaja palk. 2. Kõikide töötajate 

palkade summa on 3000 eurot. Mitu protsenti moodustab 

juhataja palk tõlgi palgast?  

Kitsas 

Selle ülesande lahendamiseks vajalikke põhiteadmisi peavad 

õpilased suures osas omandama juba põhikoolis, nt teksti 

põhjal kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi koostamine, 

selle lahendamine, lahendite kontrollimine, protsendi leidmine 

arvust, kahe arvu suhte väljendamine protsentides ja tehted 

kümnendmurdude või harilike murdudega. Kümnenda klassi 

algul seda temaatikat korratakse.  
37 



Ülesanne osutus tegijatele kogu eksamitöö lõikes 

keerukaimaks, lahendatuse protsent oli 17,1 ja seda mõlema 

alaülesande puhul.  

Seda ülesannet lahendasid oluliselt paremini mehed 

(keskmised vastavalt 20,2% ja 15,3%), samuti vene 

soorituskeelega eksaminandid (keskmised 19,9% ja 16,3%).  
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Ülesande lahendamisel tehtud sagedasemad vead:  

a) võrrandisüsteemi lahendamisel murdarvude jagamise 

tulemused ümardati ja saadi ligikaudsed vastused;  

b) kasutatud muutujate tähised jäeti selgitamata või anti 

mittepiisav selgitus, nt x – tõlk, y – toimetaja;  

c) esimest alaülesannet lahendati aritmeetiliselt, seejuures 

liideti erinevatest tervikutest võetud protsendid, edasi 

jagati 1600-st allesjääv 70% kahega, nii saadi tõlgi ja 

toimetaja esialgsed palgad;  

d) nii tõlgi kui ka toimetaja palk tähistati ühe ja sama 

muutujaga x;  

e) teises alaülesandes leiti, mitme protsendi võrra on juhi 

palk suurem tõlgi palgast;  

f) puudus kriitiline suhtumine ebareaalsetesse vastustesse, 

nt juhi palk on 0,5% tõlgi palgast või tõlgi ja toimetaja 

palgad on vastavalt 51 eurot ja 9680 eurot.  
40 



Kokkuvõttes võib tulemust arvestades pidada seda ülesannet 

kitsa matemaatika eksami teinud eksaminandide jaoks väga 

raskeks. Põhjusi võib olla erinevaid – põhikoolis omandatud 

teemasid oli vähe korratud, liiga keeruline võrrandisüsteem, 

mis tõi lahendamisel kaasa arvutusvigu, teisele alaülesande 

küsimusele ei olnud võimalik vastata, kui esimene 

alaülesanne lahendamata jäi.  

41 



Ülesanne 3. (10 punkti) Väikeses tõlkebüroos töötab 3 

inimest: juhataja, tõlk ja toimetaja.  

1. Kui tõsta tõlgi palka 30% ja toimetaja palka 20% võrra, siis 

oleks nende palkade summa 2400 eurot. Kui aga tõlgi 

palka tõsta 20% ja toimetaja palka 30% võrra, siis oleks 

nende palkade summa 2350 eurot. Arvutage tõlgi ja 

toimetaja palk.  

2. Kõikide töötajate palkade summa on 4000 eurot. Mitu 

protsenti moodustab juhataja palk tõlgi palgast? 

Ülesanne kuulus eksamitöö keskmise raskusastmega 

ülesannete kolmandikku (lahendatus 60,1%). Ülesanne oli 

eksaminandide jaoks II osa kõige kergem ülesanne.  

Lai 
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Kokkuvõttes võis ülesande lugeda igati õnnestunud laia 

matemaatika eksami ülesandeks. Ülesanne oleks võinud 

kuuluda eksami I ossa. Koostajatel tuleks vältida ülesandeid, 

milles järgneva alaülesande lahendus toetub eelneva 

tulemusele.  
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III Võrratused. 

• Õpilane peab oskama lahendada ühe 

muutujaga lineaar- ja ruutvõrratusi ja 

kujutada lahendihulka arvteljel ning 

tundma piirkondade sümboolikat. 
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• Võrratustega põhikoolis enam ei tegelda. 

• Lineaarvõrratusi ja nende põhiomadusi 
tutvustavat laadi käsitlus esitatakse koos 
arvuhulkade kui võrratuste lahendite 
kujutamisega arvteljel, enne ruutvõrratuse 
ja võrratuste süsteemide juurde asumist 
süvendatakse lineaarvõrratuse käsitlust. 

• Ruutvõrratuse lahendamine toimub 
vastavate paraboolide skitseerimise kaudu. 

• Võrratussüsteemide lahendamisel on 
oluline kujutada nende lahendihulki 
arvteljel. 

• http://welovemath.ee 
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Kitsas 

Lahendamiseks vajaminevad teadmised ja oskused olid 

võrratuse koostamine, taandamata ruutvõrrandi lahendamine ja 

ruutvõrratuse lahendamine.  

Ülesannet lahendas 92% kõikidest eksaminandidest ja 

ülesanne kuulub paremini lahendatud ülesannete hulka (kuigi 

lahendatus oli vaid 35,0%). Paremini lahendasid ülesannet 

naised ja vene soorituskeelega eksaminandid.  
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Põhiline raskus selle ülesande puhul seisnes matemaatilise 

mudeli koostamises. Ülesandeid, kus õpilasel endal tuleb 

võrratus koostada, ei ole õpikutes eriti palju ja eksaminandid 

pandi selle ülesandega uudsesse olukorda. Valdavalt saadi 

ülesande lahenduse eest 3 punkti (koostati vajalik võrratus, 

leiti saadud ruutkolmliikme nullkohad ja sellega töö lõppes). 

Paljud jätsid võrratuse koostamata, leidsid esialgse 

ruutfunktsiooni nullkohad ning kirjutasid vastuseks, et ükski 

väärtus ei ole 6st suurem.  
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Ülesande lahendamisel tehtud põhilised vead:  

a) eksiti ruutvõrrandi lahendamisel;  

b) koostati õige võrratus, kuid lahendamisel kanti arvteljele 

esialgse funktsiooni nullkohad;  

c) võrratuse poolte korrutamisel −1ga jäeti võrratuse märk 

muutmata;  

d) kanti nullkohad arvteljele ja viirutati piirkonnad analoogselt 

võrratusesüsteemi lahendamisega.  

 

Kokkuvõttes võib ülesannet siiski pidada sobivaks. Ülesanne 

eristas ülejäänutest need eksaminandid, kes mõistsid teksti ja 

oskasid koostada matemaatilist mudelit. Õpetajatel tuleks 

ruutvõrratuste õpetamisel rohkem tähelepanu pöörata joonise 

konstrueerimisele, st skitseerida tuleks kas parabool või 

intervallmeetodi korral abijoon, aga mitte esitada mingit nende 

segu.  
51 



IV Jadad. 
• Õpilane peab oskama selgitada arvjada ning 

aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet. 

• Õpilane peab oskama rakendada aritmeetilise ja 

geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme 

summa valemit, lahendades lihtsamaid elulisi 

ülesandeid. 

• Tuuakse sisse terminid jada, jada liige, indeks kui jada 

liikme järjekorranumber, jada üldliige, üldliikme valem.  

• Mõlema jada juures kasutatakse üldliikme valemit ja  
n esimese liikme summa valemit. 

• Ei käsitleta jada piirväärtust ega hääbuvat geomeetrilist 
jada. 

• http://welovemath.ee 
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Ülesanne I-7 (10 punkti). 1. Oksjonil müüdi maali alghinnaga 

150 eurot. Nii esimene kui ka iga järgmine hinnapakkuja 

suurendas panust ühe ja sama summa võrra. On teada, et 

kümnes pakkumine oli 900 eurot ja maali ostis kolmekümnenda 

pakkumise teinud osaleja. Mis hinnaga osteti maal? 2. Samal 

oksjonil müüdi ka antiikese, mille väärtus oli 10000 eurot. Palju 

maksab antiikese 4 aasta pärast, kui selle väärtus kasvab 20% 

aastas?  

Rakendusliku sisuga ülesande lahendamisel tuli kõigepealt 

mõista teksti ja valida lahendamiseks sobiv matemaatiline 

mudel, tunda aritmeetilise ja geomeetrilise jada omadusi ning 

üldliikme valemeid, lahendada lineaarvõrrandit. Ülesannet 

võis lahendada ka jadasid kasutamata. Sel juhul oli vaja 

loogilist arutelu, kasutada protsentarvutust või liitprotsendilise 

kasvamise valemit.  

Kitsas 
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Ülesanne kuulus kahe kõrgema lahendatusega ülesande hulka 

(lahendatus 51,0%), kusjuures vastamata jätnute osakaal oli 

kõige väiksem (5,8%) ja 0-punktiseid töid oli võrreldes teiste 

ülesannetega suhteliselt vähe. See oli ka ainus ülesanne, mille 

puhul gümnaasiumi päevase õppe tulemus (53,1%) jäi 

mõnevõrra madalamaks kutseõppe õppurite ja varemlõpetanute 

tulemustest (53,8% ja 58,4%).  

Ülesande lahendamisel tehtud sagedasemad vead:  

a) esimeses alaülesandes leiti vastus mitte üldliikme valemi, 

vaid summa valemi abil;  

b) vead aritmeetilise jada üldliikme valemis ja liitprotsendilise 

kasvamise valemis;  

c) esimeses alaülesandes ebakõla jada liikme indeksi ja 

vastava üldliikme leidmise vahel;  

d) teises alaülesandes järjestikku 20% lisades lõpetati 

kolmanda aastaga.  56 



Kokkuvõttes oli see ülesanne sobiv kõikide õppevormide 

eksaminandidele. Mõlema alaülesande lahendamisel oli 

erinevate lahendusteede võimalus, seetõttu näitas ülesanne 

ka lahendajate üldist arutlus- ja põhjendamisoskuse taset. 

Esimene alaülesanne osutuski paremini lahendatuks nendel, 

kes ei valinud mudeliks aritmeetilist jada, vaid lahendasid 

aritmeetiliselt. Mõnedes töödes võinuks eksaminandid 

arvutustele lisada rohkem selgitusi.  
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Ülesanne 7. (10 punkti)  

1. Oksjonil müüdi maali alghinnaga 150 eurot. Nii esimene kui 

ka iga järgmine hinnapakkuja suurendas panust ühe ja sama 

summa võrra. On teada, et kümnes pakkumine oli 1400 

eurot ning maali ostis kolmekümnenda pakkumise teinud 

osaleja. Mis hinnaga osteti maal?  

2. Samal oksjonil müüdi antiikese, mille ostuhind oli 2500 

eurot. Eksperdi hinnangul oli eseme tegelik väärtus vaid 

1900 eurot. Eksperdi hinnangul tõuseb eseme väärtus 4% 

aastas. Mitu aastat peaks oksjoni toimumisest mööduma, et 

eseme tegelik väärtus ja ostuhind oleksid võrdsed? 

Lai 
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Ülesanne kuulus eksamitöö keskmise raskusega ülesannete 

kolmandikku (lahendatus 55,3%). Ülesanne tundus 

eksaminandidele sõnastuselt tuttav ja selle lahendamisest 

loobus vaid 3,8% laia matemaatika eksami sooritajatest. Mehed 

lahendasid selle reaalse elu mudeli koostamist nõudva ülesande 

oluliselt paremini kui naised (lahendatused vastavalt 58,6% ja 

52,1%).  

Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

 I alaülesande korral oli võimalik jadade temaatikal 

mittetuginev aritmeetiline lahendus, (leiti valemeid 

kasutamata kasvu samm ja jada teised otsitavad liikmed). 

Selline lahendus eeldas aga selgitusi, mis sageli puudusid. 

Ka II alaülesannet oli võimalik lahendada geomeetrilise 

jada või siis liitkasviku valemitele toetumata (leitakse 

ükshaaval kõik jada liikmed kuni selleni, mis rahuldab 

pakutud tingimust). Seda lahendusideed kasutati 

suhteliselt palju.  59 
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Kokkuvõttes ei saa ülesannet lugeda kõige õnnestunumaks 

laia matemaatika eksami I osa ülesandeks järgmistel 

põhjustel: (1) ülesandel oli madal eristusvõime, nt I 

alaülesandes tegi ligikaudu 80% eksaminandidest sama vea; 

(2) mõlemaid alaülesandeid oli võimalik lahendada jada 

kõikide liikmete väljaarvutamise teel. Seega, kui 

eksamiülesannete koostajad seadsid eesmärgiks jadade 

teemaga seonduva kontrollimise, siis see eesmärk jäi 

täitmata.  

61 

Teema kordamisel: 

Valemid! Liitintressi valem! 

             -peab näitama, kuidas n saadud (-1p); 

Vastuse vormistamine - mitmendal aastal! 
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V Trigonomeetria 

Põhikooli lõpetaja 2 õpitulemust: 

1) õpilane leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtusi; 

2) trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse kolmnurga 
joonelemendid.  

        

Võrreldes varasema programmiga ei õpita enam II, III ja IV 

veerandi taandamisvalemeid, nurkade summa ja vahe 

trigonomeetrilisi funktsioone, kahekordse nurga 

funktsioone. 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 



Gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused. 

• Õpilane peab oskama teisendada kraadimõõdus 

antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi. 

• Õpilane peab oskama defineerida mis tahes 

nurga siinuse, koosinuse ja tangensi. 

• Õpilane peab oskama lugeda trigonomeetriliste 

funktsioonide graafikuid. 

• Õpilane peab oskama lahendada graafiku järgi 

trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

• Õpilane peab oskama teisendada lihtsamaid 

trigonomeetrilisi avaldisi. 
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• Õpilane peab oskama rakendada 

kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja 

koosinusteoreemi. 

• Õpilane peab oskama lahendada 

kolmnurki, arvutama kolmnurga, 

rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutama 

ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse 

ja ringi sektori kui ringi osa pindala. 

• Õpilane peab oskama lahendada 

lihtsamaid rakendussisuga 

planimeetriaülesandeid. 

 64 
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• Üleminekud radiaan- ja kraadimõõdu vahel on mõistlik 
korraldada võrdega. 

• Õigeks loetakse nii kraadi- kui radiaanmõõdu kasutamine, 
nurga esitamisel ei ole kohustuslik selle väljendamine 
minutites ja sekundites. 

• Nurga taandamine teravnurgale ei ole nõutav õpitulemus. 

• Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud (varem 11. 
klassis) konstrueeritakse arvutiprogrammi abil, graafikult 
loetakse määramis-, muutumis-, positiivsus- ja 
negatiivsuspiirkondi, nullkohti, etteantud argumendile 
vastavaid funktsiooni väärtusi ja vastupidi, vaadeldakse 
perioodilisust.  

36,769 36,8  

RK-õppeprotsessi kirjeldus 
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• Trigonomeetriliste avaldiste teisendamisel tuleb piirduda 
põhiseoste ja abivalemite kasutamisega. 

 

 

• Ringjoone kaare pikkust ja sektori pindala leitakse võrde 
abil. 

• Kolmnurga pindala valem kahe külje ja nende vahelise 
nurga abil + selle rakendused. 

• Siinusteoreem on soovitav tuletada, koosinusteoreem 
võetakse teadmiseks tõestuseta. 

• Lahendada reaalsetest kontekstidest tulenevaid 
ülesandeid. 




2

22

cos2

)1(sin)1(sin
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• Trigonomeetriliste võrrandite lahendamiseks 

tuuakse sisse arcsin m, arccos m ja arctan m 

mõisted. 

• Lahendatavate võrrandite keerukus ei tohiks 

ületada näiteks järgmises ülesandes toodut:  

Lahendada trigonomeetriline võrrand  

 

lõigul 

•http://welovemath.ee 
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Kitsas 

See oli üks halvemini lahendatud ülesanne. Paljud eksaminandid 

(30,9%) ei asunudki ülesannet lahendama, eeskätt 1. 

alaülesannet. Ka 0-punktiseid (st täiesti valesid) lahendusi oli 

päris palju (ca 22%). Esimese alaülesande lahendatus oli vaid 

16,6%. Ühtmoodi halvasti lahendasid seda nii matemaatikas 

nõrgad kui ka tugevad õpilased.  77 



Kognitiivse taseme poolest oli antud ülesanne suhteliselt 

tavapärane, sest sedalaadi ülesandeid on õpikutes mitmeid. 

Mõlema alaülesande vastused olid joonise abil kergesti 

leitavad. Eeldati, et 1. alaülesande vastuses joonestatakse ka 

sirge y=1 ja vastus loetakse jooniselt. Millegipärast tegid seda 

üsna vähesed.  

Analüüsitud töödes oli nimetatud sirge joonestanud vaid 8% 

eksaminandidest ja nendestki kõik ei kasutanud seda vastuse 

leidmisel. Üldjuhul lahendati võrrand algebraliselt, st kirjutati 

välja üldlahend ja sealt edasi nõutud lõigul asuvad lahendid.  
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Kokkuvõttes võib öelda, et eksaminandid ise tegid suhteliselt 

lihtsa ülesande enda jaoks keeruliseks, eeskätt 1. 

alaülesande. Funktsiooni uurimist graafiku abil käsitletakse 

ainekava kohaselt lisaks X klassile veel ka XI klassis ja see 

oluline oskus peaks kitsa matemaatika kursuse õppijatel välja 

kujunema. Lahendustee valik olnuks eksaminandidele lihtsam, 

kui ülesande tekstis oleks nõutud graafilist lahendamist.  
79 



Lai 

Ülesanne toetus põhiliselt IV kursusele Trigonomeetria II. 

Ülesande I alaülesandes tuli koostada ja lahendada üks 

suhteliselt elementaarne matemaatiline mudel puht 

matemaatilise probleemi lahendamiseks (trigonomeetriline 

võrrand). II alaülesande lahendamiseks vajalik 

matemaatiline mudel ja selle lahendamine aga ei kuulu 

enam tavakoolis õpetatava/õpitava materjali hulka.  

Ülesanne osutus eksamitöö raskeimaks ülesandeks 

(lahendatus 33,4%). Seda eelkõige II alaülesande tõttu. 
80 
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Kokkuvõttes võib ülesande lugeda siiski laia matemaatika 

eksamile sobivaks. Kuid selliseid ülesandeid tohib 

eksamitöös olla vaid üks. Väidet kinnitab asjaolu, et selle 

ülesande II alaülesanne eristas väga hästi just matemaatikas 

võimekaid õpilasi.  
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Ülesanne I-6 (10 punkti). Metsaäärne peenramaa on täisnurkse 

trapetsi kujuline. Peenramaa tahetakse metsloomade eest kaitsta 

võrguga. Trapetsikujulise peenramaa lühem diagonaal on 10 m, 

pikem haar 6 m ja nendevaheline nurk 120°. Mitu meetrit võrku 

kulub peenramaa piiramiseks? Lõppvastus esitage täpsusega 1 

meeter.  

Kitsas 
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Eksaminandid pidid oskama skitseerida täisnurkset trapetsit, 

oskama kanda tekstis olevad andmed joonisele, tundma 

trapetsi elemente ja omadusi, oskama lahendada suvalist 

kolmnurka (koosinusteoreem, siinusteoreem) ja täisnurkset 

kolmnurka, ümardada arvu etteantud täpsuseni ja oskama 

ülesandes esitatud küsimusele vastamiseks valida sobiva 

mitmeetapilise matemaatilise mudeli.  

Keskmise lahendatuse (26,4%) poolest kuulus ülesanne 

keskmisesse kolmandikku ja lahendamata jätnute protsent oli 

vaid 8,8%. Ka 0-punktiseid töid oli suhteliselt vähe.  

Enamik eksaminandidest oskas teha õige joonise, kuid 

andmete kandmisel joonisele esines juba rohkem eksimusi. 

Enamikule eksaminandidest oli selge, et lahenduse 

lõppeesmärk on leida trapetsi ümbermõõt.  
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Ülesande lahendamisel tehtud sagedasemad vead: 

a) eeldati, et trapetsi diagonaal poolitab trapetsi nurga; 

b) koosinusteoreemi vale üldkuju (koosinust sisaldava liikme 

ees oli plussmärk või puudus sealt kordaja 2); 

c) täisnurkse trapetsi asemel joonistati rööpkülik või suvaline 

trapets; 

d) arvati, et120°-se nurga juures on trapetsi nurga ülejäänud 

osa 60°; 

e) Pythagorase teoreemi rakendati mistahes kolmnurgas. 

Kokkuvõttes vastas ülesanne ainekavale (õpilane lahendab 

kolmnurka ja lihtsamaid rakendussisuga 

planimeetriaülesandeid). Ülesandest mingigi osa lahendamine 

oli paljudele eksaminandidele jõukohane. Õpetamisel võiks 

õpilasi rohkem suunata saadud vastuseid kriitiliselt hindama (st 

kas saadud andmetega kolmnurka üldse eksisteerib, kas 

trapetsi lühem haar saab olla pikem kui 6 cm jne) ja kasutama 

oma lahenduses joonisel olevaid tähiseid.  85 



Ülesanne 6. (10 punkti) Metsaäärne põllumaa on täisnurkse 

trapetsi kujuline. Põllumaad tahetakse metsloomade eest 

kaitsta võrguga. Põllumaa lühem diagonaal on 20 m, pikem 

haar 12 m ja nendevaheline nurk 120°. Mitu meetrit võrku 

kulub põllumaa piiramiseks? Lõppvastus esitage täpsusega 1 

meeter. 

Lai 

Ülesande lahendamiseks pidid eksaminandid koostama 

reaalse elu situatsiooni peegeldava matemaatilise mudeli 

(joonise). Selleks tuli teada ja kasutada trapetsiga seonduvaid 

mõisteid.  

Ülesanne kuulus eksamitöö keskmise raskusega ülesannete 

kolmandikku (lahendatus 58,5%). Täiesti lahendamata jättis selle 

ülesande vaid 1,8% eksaminandidest.  
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Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Lahenduseks vajaliku mudeli (st joonise) konstrueerimine 

üldjuhul suuri raskusi ei valmistanud. Probleemiks osutus 

see ligikaudu ühele eksaminandile kümnest. Üksikutel 

juhtudel joonestati siiski rööpkülik või võrdhaarne trapets.  

b) Mõnedel juhtudel märgiti antud nurk α joonisele valesti. 

Väga paljudes töödes oli aga tõsiseks probleemiks 

lahendamisel kasutatavate elementide tähistamine joonisel 

ja nende tähiste vastavuse tagamine algebralise 

lahenduskäiguga.  
c)Suurimaks takistuseks ülesande lahendamisel oli 

lahendamiseks vajaliku lahendusidee leidmine. Kui lahenduse 

esimeses, lihtsaimas etapis koosinusteoreemi 

rakendamisvõimalust veel märgati, siis lahenduse jätkamiseks 

edasi ei osatud enam liikuda. Lahenduse jätkamiseks oli aga 

mitmeid võimalusi. Kõige sagedamini kasutati järgmises etapis 

siinusteoreemi, harvemini Pythagorase teoreemi ja mõnedes 

üksikutes lahendustes kolmnurga pindala valemit.  
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d)Suhteliselt palju esines selliseid vigaseid lahendusi, kus 

püüti lahendust märgatavalt lihtsustada väärade eeldustega, nt 

diagonaal poolitab täisnurga, nurga α tipust joonestatud 

trapetsi kõrgus jaotab selle nurga ülesande lahendamist 

lihtsustavateks osadeks (nt poolitab nurga või siis üks neist 

nurkadest on 300 ja teine 900 jms.  

e)Esines lahendusi, kus õpitud seoseid rakendati väljaspool 

nende seoste kehtivusala, nt täisnurkse kolmnurga 

trigonomeetriat ning Pythagorase ja Eukleidese teoreemi 

rakendati suvalises kolmnurgas jms.  

f)Vahetehete ebatäpsus ei taganud nõutud täpsusega 

lõppvastust.  

Kokkuvõttes võib ülesande lugeda igati õnnestunud laia 

matemaatika eksami I osa ülesandeks.  
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Teema kordamisel: 

Joonise tegemine- sellest alustada! 

Trapets- mis see on (8. klass)!, omadused (arvati, et diagonaal 

poolitab täisnurga); 

Valed eeldused- lihtsustati ülesannet; 

Harjutada lihtsaid ülesandeid (8. ja 9. klass) erinevatele  

nelinurkadele! 

Teksti lugemine! 

Koosinusteoreemis palju vigu! 

Taskuarvuti selgeks (vale režiim); 

Joonise ja lahenduse tähistuste ühtsus; 

Eksamiülesandes joonis+ tähistused 2p; 
 



VI Vektorid tasandil.  

Sirge, hüperbool, parabool ja ringjoon. 

• Õpilane peab oskama selgitada vektori mõistet 

ja vektori koordinaate. 

• Õpilane peab oskama liita ja lahutada vektoreid 

ning korrutada vektorit arvuga nii geomeetriliselt 

kui ka koordinaatkujul. 

• Õpilane peab oskama leida vektorite 

skalaarkorrutist, rakendada vektorite ristseisu ja 

kollineaarsuse tunnuseid. 

• Õpilane peab tundma sirget, ringjoont ja 

parabooli ning nende võrrandeid, peab teadma 

sirgete vastastikuseid asendeid tasandil. 
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• Õpilane peab oskama koostada sirge võrrandit, 

kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja 

algordinaadiga, kahe punktiga. 

• Õpilane peab oskama määrata sirgete 

vastastikused asendid tasandil ning joonestama 

sirgeid nende võrrandite järgi. 

• Õpilane peab oskama kasutatada paraboolide 

käsitsi joonestamisel nende vastavate 

funktsioonide nullkohti ja paraboolide 

varemõpitud omadusi.  
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• Õpilane peab oskama koostada ringjoone 

võrrandit keskpunkti ja raadiuse järgi ning 

joonestama ringjooni ja paraboole nende 

võrrandite järgi. 

• Õpilane peab oskama leida kahe joone 

lõikepunkte (üks joontest on sirge). 

• Õpilane peab oskama kasutada vektoreid 

ja joone võrrandeid rakendussisuga 

ülesannetes. 
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• Teemad on samad, mis vanas ainekavas. 

• Koordinaadistiku ja punkti koordinaatide kordaval ja süvendaval käsitlemisel 
on kasulik vaadelda lõigu keskpunkti leidmist lõigu otspunktide 
koordinaatide kaudu.  

• Kahe punkti vahelise kauguse valem tuletatakse esialgu ilma vektori mõistet 
kasutamata Pythagorase teoreemi abil.  

• Vektorite liitmise lähtekohaks võiks olla kolmnurgareegel.  

• Vektorite lahutamist käsitletakse loomulikult vastandvektori liitmise kaudu. 
Rööpkülikureegli juures tuleb näidata selle seost kolmnurgareegliga.  

• Rakenduslike ülesannete lahendamiseks on vajalik käsitleda vektori 
esitamist etteantud sihiga komponentideks.  

• Vektorite liitmine koordinaatkujul ei pruugi olla teema oluline komponent. 
Seda võiks vaadelda vaid kaunis lühidalt, etteantud valemi (võtte) 
rakendamisena.  

• Vektorite skalaarkorrutise mõiste käsitlemine on mõistlik siduda 
mehhaanilise töö kui jõuvektori ja nihkevektori skalaarkorrutise leidmisega. 
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• Kõrvuti sirgete käsitsi skitseerimisega koordinaattasandil 
tuleb selleks kasutada ka arvutit. Erilist tähelepanu 
vajavad telgedega paralleelsete sirgete võrrandid. 

• Koostatakse ringjoone võrrandit keskpunkti ja raadiuse 
järgi, joonestatakse parabooli ja ringjoont etteantud 
võrrandi järgi. 

• Paraboolide käsitsi joonestamisel kasutatakse neile 
vastavate funktsioonide nullkohti ja paraboolide 
varemõpitud omadusi. Omandatakse ka parabooli 
joonistusoskus arvutil.  

• Kahe joone lõikepunkte leitakse võrrandisüsteemi 
lahendamise teel. Algebralist lahendamist saatku 
kindlasti arvutijoonis (graafilise lahendamise 
tähtsustamine). Just selles osas tegeldakse nüüd 
võrrandisüsteemide lahendamisega! 

• http://welovemath.ee 
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Parabooli skitseerimine 

 

 

http://welovemath.ee  Koondtabel 

../../Documents/9kl/RF&RV/Ruutfunktsioon ja selle graafik.ppt
http://welovemath.ee/


98 

Katsetööd 



99 



100 

Riigieksam 2014 



Kitsas 

Lahendamiseks oli vaja arvutada lõigu (või vektori) pikkust, 

leida lõigu keskpunkti koordinaate, diameetri järgi ringi 

raadiust, koostada ringjoone võrrandit, arvutada ringjoone 

pikkust, teada seost ristuvate sirgete tõusude vahel ja 

koostada sirge võrrandit kahe punkti ning tõusu ja punkti 

järgi. Ülesanne kontrollis peaaegu kogu joone võrrandi 

temaatikat.  
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Keskmise tulemuse järgi oli see ülesanne üks halvemini 

lahendatud ülesandeid (lahendatus 18,8%). Madala 

lahendatuse üks põhjus oli kindlasti see, et kolme 

alaülesande peale kokku oli lahendamata jätmisi 41,9% (NB! 

kõrgeim 12 ülesande seas).  

Kognitiivselt tasemelt olid ülesande kõik osad suhteliselt 

lihtsad, teadmisi tuli rakendada tüüpsituatsioonides. 

Muidugi oli vaja läbi mõelda, milliseid suurusi küsimusele 

vastamiseks eelnevalt leida tuleb. Võimalike lahendusteede 

hulk oli samuti väike.  

Suhteliselt hästi osati kanda etteantud punkte 

koordinaattasandile, leida lõigu AB pikkust ja ringjoone 

pikkust. Eksaminandid, kes teemat valdasid, esitasid ka 

väga hästi vormistatud lahendusi. Ülejäänud kirjutasid küll 

vajalikke valemeid, kuid sageli ei mõistnud nende sisu.  
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Näiteks ringjoone võrrandis kirjutati a ja b asemele mitte ringi 

keskpunkti koordinaadid, vaid vektori koordinaadid.  

Esitati ringjoone võrrandiks sirge võrrandit ja vastupidi. 

Mitmed eksaminandid olid valemite kirjutamisest ja 

kasutamisest üldse loobunud, joonestasid vastava ringjoone 

ja selle diameetri koordinaattasandile ning leidsid jooniselt nii 

ringi keskpunkti koordinaadid kui ka raadiuse   
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Ülesande lahendamisel tehtud sagedasemad vead:  

Selle ülesandega kontrolliti palju erinevaid 

matemaatikapädevusi ja selgus, et analüütilise geomeetria 

temaatika oli ühtmoodi halvasti omandatud nii tugevatel kui 

ka nõrgematel. Võib-olla oli madala tulemuse üheks 

põhjuseks ka see, et korraga tuli kasutusele võtta liiga palju 

erinevaid valemeid.  
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Lai 

Ülesanne kuulus eksamitöö raskemate ülesannete 

kolmandikku (lahendatus 49,4%). Samas oli see eksami II 

osa ülesannete hulgas keskmise raskusega. I alaülesanne 

(sirge võrrand) lahendati II alaülesandest (kolmnurga 

ümberringjoone võrrand) märgatavalt paremini 

(lahendatused vastavalt 63,6% ja 28,1%).  
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II alaülesandes oli vajalike teadmiste rakendamist palju 

rohkem kui esimeses (täisnurkse kolmnurga ümberringjoon, 

selle keskpunkti asukoht, ringjoone raadius, ringjoone 

võrrand, lõigu keskpunkti koordinaadid jm). Selle ülesande 

jätsid ka väga paljud eksaminandid lahendamata (20%).  

Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Puudusid lahenduseks vajalikud teadmised. Umbes igas 

kolmandas eksamitöös jäi lahendus pooleli kohas, kus oli 

tarvis teada ringjoone võrrandit. Hätta jäädi kolmnurga 

ümberringjoone keskpunkti määramisega (selleks pakuti 

kas kolmnurga mediaanide lõikepunkti, kolmnurga tippe või 

siis kolmnurga külgede keskpunkte).  
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b) Ei osatud leida täisnurkse kolmnurga ümberringjoone 

keskpunkti asukohta ning see tõi endaga kaasa uusi ja 

keerulisemaid lahendusi.  

c) Ümberringjoone raadius leiti siis kas võrrandisüsteemi abil 

(mis oli saadud kolmnurga tippude koordinaatide asendamisel 

ringjoone üldkujulisse võrrandisse) või siis Heroni pindala 

valemit, siinusteoreemi ja valemit 𝑆=𝑎𝑏𝑐/4𝑅 kasutades. 

Mõlemal juhul läks lahendus väga pikaks ning seetõttu tehti 

rohkem ka arvutus- ja teisendusvigu.  

d) I alaülesandes tekkisid probleemid antud sirge ja y-telje 

lõikepunkti määramisel. Parimal juhul tehti seda joonise abil. 

e) Samuti eksiti antud sirgega ristuva sirge tõusu määramisel. 

Selleks võeti tavaliselt antud sirge tõusu vastandarv.  
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f) Probleemiks osutus y-teljega ristuva sirge võrrandi 

koostamine.  

g) Ülesande oskuslikult valitud andmed võimaldasid 

lahendajal konstrueerida suhteliselt täpse joonise. See aga 

ahvatles eksaminande lugema vastuseid jooniselt, mis 

omakorda tingis ebatäpsed vastused (nt punkti C 

koordinaatide määramisel).  

 

Kokkuvõttes oli ülesanne igati õnnestunud valik laia 

matemaatika eksami II ossa. Ülesanne oli paraja raskusega, 

pakkus huvitavaid ja erinevaid lahendusvõimalusi ning oli 

piisavalt hea eristusvõimega. Ehk oleks võinud ülesandes 

nõuda ka joonise tegemist ning rõhutada seda, et vastuseid 

ei loetaks jooniselt.  
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Teema kordamisel: 

Sirgete kordamisel alustada tõusu mõistest; 

Sirge lõikepunktid telgedega (7. klass); 

Telgedega paralleelsete sirgete võrrandid; 

Joonis on oluline! 

Telgedega paralleelsete lõikude pikkused võib leida jooniselt; 

Tuletada meelde siinusteoreemist 

 

Kitsale väga raske (käis ülejõu), taskuarvuti kasutamine selgeks!  

R
cba

2
sinsinsin






Lai 

Ülesanne kuulus paremini lahendatud ülesannete kolmandikku 

(lahendatus 60,6%). 15,1% laia matemaatika eksami 

sooritanutest jättis selle ülesande lahendamata. Viimase tingis 

suures osas just teine alaülesanne, mille jättis lahendamata 

21,4% eksaminandidest.  
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Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Mõlema alaülesande puhul oli probleemiks tehtemärkidega 

arvestamine.  

b) Esimeses alaülesandes tõlgendati ühe vektori koordinaate kui 

vektori alguspunkti koordinaate ja teise vektori koordinaate kui 

vektori lõpp-punkti koordinaate ning rakendati neile õpitud 

algoritme.  

c) teise alaülesande üheks tüüpilisemaks veaks oli väär ülekanne 

sirgete, sirgete ja tasandite, ning tasandite vahelise nurga 

arvutuskäigust. Väga sageli teisendati saadud nürinurk 

teravnurgaks. Samale tulemusele viis negatiivses 

skalaarkorrutises miinuse ignoreerimine.  

d) Väga sagedaseks puuduliku või vigase lahenduse põhjuseks oli 

vektorite vahelise nurga arvutamise valemi mitteteadmine. Sageli 

esines olukordi, kus seda valemit teati, aga ei osatud arvutada 

selles valemis sisalduvat skalaarkorrutist ja/või vektori pikkust. 

Skalaarkorrutise valemi mitteteadmist esines sagedamini kui 

vektori pikkuse arvutamise valemi mitteteadmist. 111 



Kokkuvõttes oli ülesanne igati sobiv laia matemaatika eksami I 

osa ülesanne. See, et ülesande jättis lahendamata küllalt suur 

osa eksaminandidest, viitab sellele, et ülesande temaatika on 

koolis vähetähtsustatud. Ehk aitabki taoliste ülesannete 

kasutamine eksamitöös nimetatud probleemi lahendada.  
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Teema kordamisel: 

 Sirgete kordamisel alustada tõusu mõistest; 

 Sirge lõikepunktid telgedega (7.klass); 

 Telgedega paralleelsete sirgete võrrandid; 

 Joonis oluline!!! 

 Telgedega paralleelsete lõikude pikkused võib leida  

 jooniselt; 

 Tuletada meelde siinusteoreemist, et suhted =R; 

 Kitsale raske (käis ülejõu), taskuarvuti kasutamine  

 selgeks! 
 



VII Tõenäosus ja statistika 

• Õpilane peab oskama eristada juhuslikku, 

kindlat ja võimatut sündmust. 

• Õpilane peab oskama selgitada sündmuse 

tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste 

korrutise ja välistavate sündmuste summa 

tähendust. 

• Õpilane peab oskama selgitada faktoriaali, 

permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet,  

arvutama sündmuse tõenäosust ja rakendama  

seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades. 
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• Õpilane peab oskama geomeetrilise tõenäosuse 

käsitlemisel vaadelda kaht tüüpi ülesandeid 1) 

pindalade suhete leidmisel ja 2) ajatelje 

kasutamisel põhinevaid.  

• Õpilane peab oskama selgitada juhusliku 

suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute tähendust, arvutada juhusliku 

suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teha 

nendest järeldusi uuritava probleemi kohta. 
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• Õpilane peab oskama selgitada valimi ja 

üldkogumi mõistet ning andmete 

süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 

usaldatavuse tähendust, leida valimi järgi 

üldkogumi keskmise usalduspiirkonda. 

• Õpilane peab oskama koguda 

andmestikku ja analüüsida seda arvutil 

statistiliste vahenditega. 
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• Kursus kannab väga suurt õppija isiksuse 
arendamise koormust ja on oma statistika 
osaga üks olulisi vahendeid gümnaasiumi 
õppeprotsessi lõimimisel. 

• Eelmisest ainekavast erinevalt piirdutakse 
sündmustega tehtavate tehete ning 
vastavate tõenäosuste arvutamisel 
sõltumatute sündmuste korrutisega ning 
välistavate sündmuste summaga.  

• Eelmisest ainekavast erinevalt ei käsitleta 
variatsioone ja nende arvu leidmist.  
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• Juhusliku suuruse mõiste esitatakse statistilise 

andmestiku esitamise ja põhiliste arvkarakteristikute 

käsitlemise kokkuvõttena. Sellele võiks kohe järgneda 

normaaljaotuse kirjeldav esitlemine. Statistika osade 

alateemade üks võimalik esitusjärjekord võiks olla 

selline: 

• Üldkogum ja valim.  

• Statistiline andmestik 

• Statistilise rea korrastamine, esitamine ja illustreerimine 

• Statistilise rea arvnäitajad, nende sisuline tõlgendamine 

(aritmeetiline keskmine, dispersioon, standardhälve, 

variatsioonikordaja) 
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• Statistika teema käsitlemisel on vaja esitada võrreldes 
eelmise ainekavaga lisaks usalduspiiride, 
usaldusvahemiku (usalduspiirkonna),  usaldus- ja 
olulisusnivoo mõisted.  Usaldusvahemike leidmist 
illustreeritakse vaid ühe näitega - üldkogumi keskmise 
usaldusvahemiku leidmisega. Vastav arvutuslik 
aparatuur esitatakse valmiskujul.  

• Hiob, Kadri Matemaatiline statistika: algkursus koolidele.  
Tallinn: Avita, 1995 

• Ainekava näeb ette andmetöötluse projekti, mis 
realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne 
teise õppeainega). Laste töö1, töö2. 

• Eriti vajalik on otsida lõimimisvõimalusi teiste ainetega 
(loodusteadused, ühiskonnaõpetus, kehakultuur, 
inimeseõpetus jne.). 

• http://welovemath.ee 

 RK-õppeprotsessi kirjeldus 

https://docs.google.com/presentation/d/1pcMRQwQfIzyYgYzDx4VswqU6hBFdhVCVeu-TI8XI0ns/edit
../12. Klass/Statistika/Informatsioon lütseumi X klassi astumise kohta.pptx
http://welovemath.ee/
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Ülesanne I-2 (5 punkti). Poes on müügil melonid kolmest riigist – 

Hispaaniast, Kreekast ja Marokost. Melonid ei erine väliselt, küll aga 

erinevad maitse poolest. Müügisaali letil on 5 Hispaanias, 7 Kreekas ja 3 

Marokos kasvatatud melonit. Leidke tõenäosus, et  

1) üks juhuslikult valitud melon on kasvatatud Marokos;  

2) üks juhuslikult kasvatatud melon ei ole pärit Hispaaniast;  

3) kaks juhuslikult valitud melonit on mõlemad kasvatatud Kreekas.  

Ülesanne kuulub kitsa matemaatika IV kursusesse Tõenäosus 

ja statistika.  

 

Ülesanne osutus kõige paremini lahendatud ülesandeks 

(lahendatus 56,3%).  

Kitsas 
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Ootuspäraselt lahendati kahte esimest (lihtsamat) 

alaülesannet paremini (lahendatused vastavalt 73,0% ja 

65,5%), raskusi valmistas kolmas alaülesanne (lahendatus 

38,8%).  
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See oli kõige paremini lahendatud ülesanne (lahendatus 

83,4%). Laia matemaatika eksami sooritanud 

eksaminandidest jättis selle ülesande lahendamata vaid 

3,2%.  

Lai 
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Nii esimese kui ka teise alaülesande lahendamisel kasutati nii 

mõnelgi juhul valemeid puht mehaaniliselt. Kuigi ülesannetes 

oli võimalik soodsate ja kõigi võimaluste arvud leida 

loendamise teel, kasutati siiski kombinatsioonide arvu 

leidmise valemit (kombinatsioonide arvud leiti ühe kaupa). 

Teise alaülesande lahendamisel kasutati rohkem sündmuste 

summa tõenäosuse arvutamist.  

Samas oli ka hulgaliselt lahendusi, kus kasutati 

vastandsündmuse tõenäosust. Kolmandas alaülesandes 

toetuti kõige sagedamini kombinatsioonide arvu leidmisele. 

Tunduvalt vähem oli tõenäosuste korrutamisele tuginevaid 

lahendusi.  
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Õpilase „lahendus“ ülesandele: 

1) jah, sest neid oli kolm; 

2) võibolla tõesti; 

3) jah. 

 

Ülesanne I-2 (5 punkti). Poes on müügil melonid kolmest riigist – 

Hispaaniast, Kreekast ja Marokost. Melonid ei erine väliselt, küll aga erinevad 

maitse poolest. Müügisaali letil on 5 Hispaanias, 7 Kreekas ja 3 Marokos 

kasvatatud melonit. Leidke tõenäosus, et  

1) üks juhuslikult valitud melon on kasvatatud Marokos;  

2) üks juhuslikult kasvatatud melon ei ole pärit Hispaaniast;  

3) kaks juhuslikult valitud melonit on mõlemad kasvatatud Kreekas.  
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Kokkuvõttes oli ülesanne täiesti sobiv nii kitsa kui ka laia 

matemaatika eksami I osa ühisosa ülesandeks. Ülesannet 

lahendati suhteliselt hästi ja sellel tervikuna oli ka piisavalt hea 

eristusvõime. Siiski võiks kaaluda ülesande esimese 

alaülesande sobivust laia matemaatika eksamitöös. Esimene 

alaülesanne oli liiga triviaalne ja seetõttu ei olnud ka piisavalt 

hea eristusvõimega.  
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VIII Funktsioonid 

• Õpilane peab oskama selgitada funktsiooni 

mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu 

uurimisega seonduvaid mõisteid, 

pöördfunktsiooni mõistet, paaritu ja 

paarisfunktsiooni mõistet. 

• Õpilane peab oskama skitseerida  ainekavaga 

fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning 

arvutil),  kirjeldada funktsiooni graafiku järgi 

funktsiooni peamisi omadusi. 
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• Õpilane peab oskama selgitada funktsiooni 

tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja 

mõistet ning funktsiooni tuletise geomeetrilist 

tähendust. 

• Õpilane peab oskama leida ainekavaga 

määratud funktsioonide tuletisi, koostada 

funktsiooni graafiku puutuja võrrandit antud 

puutepunktis. 

• Õpilane peab oskama selgitada funktsiooni 

kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni 

tuletisega, funktsiooni ekstreemumi mõistet ning 

ekstreemumi leidmise eeskirja. 
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• Õpilane peab oskama leida lihtsamate 

funktsioonide nullkohti, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkondi, kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, maksimum- ja 

miinimumpunkte ning skitseerida nende 

järgi funktsiooni graafikuid.  

• Õpilane peab oskama lahendada 

lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 
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  • Kursus on väga mahukas (senini õpitud funktsioonide 

kordamine, nende uurimisega seotud mõisted, 

astmefunktsioonid, logaritm- ja eksponentfunktsioon). 

• Astmefunktsioonid juhul n = 1; 2; 3; -1; -2 

• Funktsioonide käsitlemise põhiliseks viisiks on nende 

arvutiga joonistatud graafikute lugemine. 

• Koos eksponentfunktsiooni vaatlemisega on oluline osa 
liitprotsendilise muutumisega seotud majandus- ja 
rahandusülesannetel.  

• Logaritm- ja eksponentfunktsiooni esitletakse 
pöördfunktsioonidena. 

• Koos logaritmfunktsiooni vaatlemisega käsitletakse ka 
arvu logaritmi põhilisi omadusi. 
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• Ainekava kohaselt tutvutakse funktsiooni tuletise 
geomeetrilise tähendusega – joone puutuja tõus ja puutuja 
võrrand. 

• Leitakse funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise 
tuletist; astme-, eksponent- ja logaritmfunktsiooni tuletist, 
funktsiooni teist tuletist. 

• Leitakse lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja 
negatiivsuspiirkonnad, kasvamis- ja kahanemisvahemikud, 
maksimum- ja miinimumpunktid, nende järgi skitseeritakse 
funktsiooni graafik. 

• Lahendatakse lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

• http://welovemath.ee 

 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 

http://welovemath.ee/


134 



135 

Katsetööd 



136 

Riigieksam 2014 



Kitsas 

Selle ülesande lahendamiseks tuli eksaminandidel osata 

uurida funktsiooni nii graafiku abil kui ka algebraliselt. Oli vaja 

tunda nullkoha, positiivsuspiirkonna ja ekstreemumpunkti 

mõisteid ning osata neid leida. Samuti läks vaja 

astmefunktsiooni diferentseerimise, mittetäieliku ruutvõrrandi 

lahendamise ja harilike murdudega arvutamise oskust.  
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Tulemuse järgi kuulub ülesanne keskmisesse kolmandikku 

(lahendatus 30,3%). Siiski oli kõigi alaülesannete peale kokku 

osaliselt või täielikult lahendamata töid 31%. Peamiselt oli 

lahendamata just viimane alaülesanne (lahendamata 60%).  

Kahes esimeses alaülesandes oli tegemist eksaminandide 

jaoks tuttava situatsiooniga.  

Kolmas alaülesanne oli kognitiivselt keerukam ja 

eksaminandidel tuli ise koostada nõutav võrrand ning see 

lahendada. Raskusaste kajastus ka tulemustes 

(lahendatused vastavalt 64,2%, 34,4% ja 14,2%).  

Meeste keskmine tulemus oli oluliselt madalam naiste 

keskmisest tulemusest ning vene soorituskeelega 

eksaminandid lahendasid ülesannet oluliselt paremini kui 

eesti soorituskeelega eksaminandid.  
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Ülesanne oli eksami II osa esimene ülesanne. Eksamitöid 

analüüsides tekkis tunne, et pärast vaheaega oli 

eksaminandidega midagi juhtunud. I osaga võrreldes oli 

lahendustes oluliselt rohkem arvutus- ja hooletusvigu. Ka 

ülesannete tekste ei loetud enam hoolikalt. Näiteks selle 

ülesande 1. alaülesandes leiti nullkohad, aga 

positiivsuspiirkond jäeti märkimata. Palju elementaarseid 

eksimusi esines võrrandite lahendamisel.  
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Kokkuvõttes oli see mitmeid erinevaid ja olulisi oskusi 

integreeriv ülesanne, seda nii matemaatilises kui ka 

kognitiivses plaanis.  

Üleliia palju tuli aga teha tehteid harilike murdudega ja 

viimases alaülesandes võinuks punkti y-koordinaadi küsimata 

jätta.  

Analoogiliselt ülesandega I-5 tuli esile see, et kui antud on nii 

funktsiooni graafik kui ka valem, siis eksaminandid ei suuda 

funktsiooni uurimiseks sobivat võimalust eriti hästi valida. 

Ainekavas taotletavad pädevused (tõlgendab erinevaid 

matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, 

diagramm, tekst), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle 

minna ühelt esitusviisilt teisele ja kirjeldab funktsiooni graafiku 

järgi funktsiooni peamisi omadusi) vajaksid õpetamisel 

suuremat tähelepanu.  
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Lai 
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Ülesanne kuulus eksamitöö raskemate ülesannete 

kolmandikku (lahendatus 51,7%). Ülesanne tundus 

eksaminandidele tuttav ja oli eksami II osa ülesannete seas 

eksaminandide jaoks üks kergemaid. Ülesande kaks esimest 

alaülesannet olid väga hea lahendatusega (vastavalt 80,3% ja 

75,1%). Probleemiks osutus aga just viimane alaülesanne 

(lahendatus vaid 26,2%).  

Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Kõikide alaülesannete korral torkas silma märgatavalt 

suurenenud arvutus- ja hooletusvigade arv. Võib oletada, et 

selles kajastus eksaminandide teatav väsimus või siis eksami 

vaheajale järgnev ärevus. Palju eksiti tehetes harilike 

murdudega ja võrrandite ning võrratuste lahendamisel. 

Arvutusvigadest tingitud valed piirkonnad ja punktid jäid sageli 

kriitiliselt seostamata tekstis oleva joonisega, mis oleks 

võimaldanud oluliselt vigu vältida.  
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b) Lahenduse vormistamine oli ebakorrektne. Puudusid 

selgitused (mida ja mis eesmärgil tehti). Ei märgitud isegi 

seda, mis alaülesannet oli lahendatud. Sageli ei kirjutatud 

välja alaülesannete vastuseid, need jäeti kusagile 

lahenduskäiku ja olid eraldi välja toomata;  

c) I alaülesandes leiti küll nullkohad, kuid jäädi ikkagi hätta 

negatiivsuspiirkonna määramisega.  

d) II alaülesande tüüpilisemad vead (lisaks arvutusvigadele) 

olid maksimumpunkti teise koordinaadi leidmata jätmine, 

ekstreemumi liigi määramata jätmine ja vead funktsiooni 

tuletise leidmisel või siis vastava võrrandi lahendamisel 
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e) III alaülesande põhiprobleemiks osutus otsitava puutuja 

puutekoha abstsissi    leidmine, st kas võrrandi 𝑓´(𝑥)=2 

koostamine või siis selle lahendamine. Väga paljud valisid 

abstsissiks antud puutuja puutekoha abstsissi −2. Paremal 

juhul saadi siis arvutustega ülesande tekstis antud puutuja 

võrrand. Paraku puudus osal eksaminandidest oskus seda 

märgata. Väga sageli võeti x0-ks ka mingi suvaline arv: 

nullkoht, ekstreemumkoht jms.  

f) Ei teatud joone puutuja võrrandi üldkuju. 

 

Kokkuvõttes võib antud ülesannet lugeda õnnestunud 

valikuks. Mõningaid küsitavusi tekitas ehk joonis ülesande 

tekstis. Tekkis küsimus: miks tuleb määrata ekstreemumi liik, 

kui seda on võimalik otse jooniselt lugeda? Ka 

negatiivsuspiirkonna leidmisel lubati leitud nullkohta 

kasutades lugeda vastus välja jooniselt.  
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IX Planimeetria ja 

stereomeetria.  
• Õpilane peab oskama defineerida ainekavas 

nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitada 

kujundite põhiomadusi. 

• Õpilane peab oskama kasutada geomeetria ja 

trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi 

ülesandeid lahendades. 

• Õpilane peab oskama selgitada punkti 

koordinaate ruumis. 
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• Õpilane peab oskama kirjeldada sirgete ja 

tasandite vastastikuseid asendeid ruumis, 

selgitada kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe 

tasandi vahelise nurga mõistet. 

• Soovitus: käsitledes sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendid ruumis, hoitakse silme ees eelkõige vastavate 

definitsioonide ja omaduste rakendamist kehadega 

seotud ülesannete lahendamisel. Nii on kahe tasandi 

vahelise nurga käsitlemise eesmärgiks anda õppijale 

vahend näiteks nelinurkse püramiidi külg- ja põhitahu 

vahelise nurga leidmiseks. Sirge ja tasandi vahelise 

nurga olemuse mõistmine on aga näiteks vajalik 

püramiidi külgserva ja põhja vahelise nurga leidmist 

nõudvate ülesannete juures. Ruuminurkade vaatlemisel 

piirdutakse kahetahulise nurgaga. 

 

 

147 
RK-õppeprotsessi kirjeldus 



• Õpilane peab oskama selgitada 

ainekavas nimetatud tahk- ja 

pöördkehade omadusi ning nende 

pindala ja ruumala arvutamist, 

kujutada tasandil ruumilisi kujundeid 

ning nende lihtsamaid lõikeid 

tasandiga. 
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RK-õppeprotsessi kirjeldus 



• Õpilane peab oskama arvutada ainekavas 

nõutud kehade pindala ja ruumala. 

• Õpilane peab oskama rakendada 

trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi 

lihtsamaid stereomeetriaülesandeid 

lahendades. 

• Õpilane peab oskama kasutada ruumilisi 

kujundeid kui mudeleid, lahendades 

tegelikkusest tulenevaid ülesandeid. 
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RK-õppeprotsessi kirjeldus 
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• Kursuse esimene osa on mõeldud põhikoolis õpitud 
materjali kordamiseks ja süvendamiseks. 

• Tasandiliste kujundite vaatlemine on ühtlasi 
ettevalmistuseks järgmise kursuse (stereomeetria) 
käsitlemisele. 

• Tähelepanu pööratakse vaadeldavate kujundite ja 
kujundite klasside korrektsele defineerimisele. 

• Kolmnurga pindala arvutamiseks lisandub Heroni valem. 
Hulknurkade pindalasid leitakse nende tükeldamisega 
neli- ja kolmnurkadeks. 

• Rakendusliku sisuga ülesanded võiksid olla suunatud 
eelkõige funktsionaalse lugemisoskuse kujundamisele. 

• http://welovemath.ee 

 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 

http://welovemath.ee/
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• Teemad on samad, mis vanas ainekavas, kuid natuke 
lihtsamal tasemel. 

• Kahe sirge vastastikused asendid, kahe tasandi 
vastastikused asendid, sirge ja tasandi vastastikused 
asendid – nende mõistmine on vajalik näiteks püramiidi 
juures. 

• Eesmärgiks peaks olema kehade ja nende elementide 
äratundmise ja nimetamise oskus. Tähtis on kehade 
tasandilise kujutamise, skitseerimisoskuse 
saavutamisele tehtav töö. 

• Kujundite lõigetest tasandiga vaadeldakse vaid 
lihtsamaid: tahkkeha tippe ja/või servi läbivaid, 
pöördkeha telg- ja ristlõikeid. 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 
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Riigieksam 2014 



Ülesanne II-5 (10 punkti). Korrapärase kolmnurkse 

püstprisma kujulisse vaasi valatakse pool liitrit vett. Vaasi 

kõrgus on 20 cm ja põhiserv on 14 cm. 1. Arvutage 

veetaseme kõrgus vaasis. 2. Kui suur osa vaasi sisust jääb 

veega täitmata? NB! Vaasi seinte ja põhja paksust 

arvutamisel ei arvestata.  

Kitsas 

Ülesande lahendamiseks pidid eksaminandid teksti põhjal 

järeldama, et vastuse leidmiseks on vaja arvutada vaasi 

ruumala ja põhja pindala. Eksaminandid pidid tundma 

korrapärase kolmnurkse püstprisma mõistet, põhiserva 

mõistet, oskama arvutada prisma põhja pindala ja ruumala, 

teisendada ruumalaühikut liiter kuupsentimeetriteks või 

kuupdetsimeetriteks. Muidugi oli vaja ka ruumikujutluse 

võimet.  
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Tulemuse järgi kuulus ülesanne keskmisse kolmandikku. Selle 

keskmine lahendatus oli 31,1%. Esimest alaülesannet 

lahendati paremini kui teist (lahendatused vastavalt 32,3% ja 

26,1%), kuigi kognitiivselt tasemelt oli teine alaülesanne 

esimesest lihtsam. Teise alaülesande lahendus puudus 

täielikult 56,5% eksaminandidest, esimese alaülesande puhul 

oli selliseid töid vaid 13,0%. Üks põhjus oli ilmselt selles, et 

teist ülesannet ei saa lahendada, kui esimesele vastus 

leidmata.  

Selle ülesande puhul osutus esimeseks komistuskiviks mõiste 

korrapärane kolmnurkne püstprisma mittetundmine.  

Analüüsitavate tööde valimis oli skitseeritud 19 kolmnurkset 

püramiidi, 10 koonust, üks tüvikoonus, kolm silindrit, üks 

nelinurkne püramiid ja üks trapets. Järgmine eksimus 

puudutas pindala ja ruumala valemeid.   
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Teise alaülesande sõnastus Kui suur osa vaasi sisust … andis 

eksaminandidele võimalusi erinevaks tõlgendamiseks: enamik 

leidis ootuspäraselt osamäära (protsentides või hariliku või 

kümnendmurruna), kuid rohkem kui viiendik andis vastuse 

kuupdetsimeetrites. See vastus loeti hindamisel õigeks.  

Ülesande lahendamisel tehtud sagedasemad vead:  

a) vead ruumalaühikute teisendamisel, nt 0,5 l = 0,5 dm = 5 

cm või 0,5 dm³=0,125dm; 

b) tähised lahenduses ja joonisel ei ühtinud;  

c) teksti pealiskaudne lugemine, nt veega täitmata osa 

asemel leiti täidetud osa ruumala.  

Kokkuvõttes oli ülesanne kitsa matemaatika eksami tegijatele 

jõukohane. Õpetamisel tuleks edaspidi õpilasi suunata 

korrektsemaid jooniseid tegema.  
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Lai 

Ülesande lahendus eeldas suhteliselt head 

ruumikujutlusvõimet ja mitmeetapilise lahendusidee 

kavandamise ning teostamise oskust. Lisaks sellele pidi 

eksaminand kindlasti valdama järgmisi teadmisi ja oskusi: 

sirge ja tasandi ristseisu tunnus, sirge ja tasandi vaheline 

nurk, kahe tasandi vaheline nurk, täisnurkse kolmnurga 

trigonomeetria, Pythagorase teoreem, püramiidi ruumala 

arvutamine jt.  
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Ülesanne osutus eksamitöös raskuselt teiseks ülesandeks 

(lahendatus 37,6%). Samas ei kujutanud eksaminandid ise selle 

raskusastet hästi ette ja üksnes 3% eksaminandidest ei asunud 

seda ülesannet lahendama. Mehed näitasid statistiliselt oluliselt 

paremat ruumiliste probleemide lahendamise oskust kui naised 

(lahendatused vastavalt 41,0% ja 34,3%).  

Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Joonise konstrueerimisel ei osatud rakendada mõisteid 

sirge ja tasandi vaheline nurk ning kahe tasandi vaheline 

nurk. Ligikaudu pooltes analüüsitud töödes (46%) eksiti 

püramiidi külgserva ja põhitahu vahelise nurga joonisele 

märkimisel. Omakorda pooles nendest juhtudest loeti selleks 

nurgaks külg- ja põhiserva vaheline nurk ning ülejäänud 

eksaminandid märkisid joonisele külgserva ja põhja 

diagonaali vahelise nurga.  
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b) Püramiidi külgserva ja põhja vaheliseks nurgaks võeti 

külgserva ja põhja diagonaali vaheline nurk. Põhjuseks oli 

ilmselt see, et joonestati korrapärane püramiid. Jooniselt loeti 

püramiidi kõrguse alguspunktiks põhja diagonaalide lõikepunkt 

ning nõutud nurgaks nurk külgserva ja põhja diagonaali vahel.  

 c) Jooniste konstrueerimise oskus oli äärmiselt kehv. Sageli oli 

näha, et joonise konstrueerijal ei olnud perspektiivitaju.  

d) Väga sageli kasutati lahendustes ja joonisel erinevaid 

tähistusi. Oli ka ilma jooniseta lahendusi, mida oli väga raske 

jälgida.  

e) Püstitati ülesande lahendust lihtsustavaid lisaeeldusi, nt 

võrdsustati külgservade pikkused, eeldati, et kõik kolmnurgad 

on täisnurksed jms.  

f) Püramiidi põhiserv oli jaotatud osadeks, mis suhtusid nagu 1 

: 2. Mõned eksaminandid ei saanud ülesande tekstist aru (nt 

milline lõikudest oli pikem, milline lühem).  
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g) Ootamatult palju oli püramiidi ruumala valemi 

modifikatsioone: 𝑉=𝑆𝑝∙𝑆𝑘/4, 𝑉=𝜋𝑟²𝐻, 𝑉=𝑆𝑝𝐻, 𝑉=𝑆𝑝𝐻/2 jms.  

 

Kokkuvõttes tuleb ka selle ülesande valikut lugeda õigustatuks. 

Seda eelkõige just ülesandega kontrollitava matemaatilise sisu 

tõttu. See oli ainus ruumigeomeetria olulisi mõisteid kontrolliv 

ülesanne kogu eksamitöös. Ülesanne võinuks nõuda ka 

korraliku joonise konstrueerimist. Tekstina antud suhete 

võrduse esitamine matemaatilise võrdena oleks paremini 

toetanud ülesande ühest mõistmist.  
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XI Integreerimine. Pindalade 

leidmine integraali abil. 
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• Õpilane peab oskama selgitada algfunktsiooni 

mõistet. 

• Õpilane peab oskama leida määramata 

integraale (polünoomidest). 

• Õpilane peab oskama selgitada kõvertrapetsi 

mõistet ning rakendada Newtoni-Leibnizi 

valemit määratud integraali arvutades. 

• Õpilane peab oskama arvutada määratud 

integraali abil tasandilise kujundi pindala. 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 



Kujundite pindalade arvutamisel võiks olla 

üldiselt taotletavaks õpitulemuseks 

funktsiooni graafiku, x-telje ning sirgete x=a 

ja x=b vahelise pinnatüki pindala arvutamise 

oskus. Kui klassi tase seda võimaldab ning 

õpetajal tahtmist on, siis võiks vaadelda ka 

pinnatükke rajajoontega y=f(x), y=g(x), x=a 

ja x=b kus lõigul           on              

 

 ba, )()( xgxf 

RK-õppeprotsessi kirjeldus 
163 



164 



165 



166 

Riigieksam 2014 



Tegemist oli tavapärase rakendusülesandega, mille 

lahendamiseks oli vaja teada kõvertrapetsi mõistet, osata 

etteantud võrrandite järgi joonestada parabooli ja sirgeid, 

koostada pindala leidmiseks sobivat funktsiooni valemit, 

leida määratud integraali rajasid ja ruutfunktsiooni 

algfunktsiooni, samuti arvutada määratud integraali.  

Keskmise tulemuse järgi oli see üks neljast paremini 

lahendatud ülesandest (keskmine lahendatus 33,0%) ja 

osutus II osa kõige paremini lahendatud ülesandeks.  

Kitsas 
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Lahendamata jätmiste protsent oli 27,8%, kuid see erines kahe 

alaülesande osas oluliselt: esimesele ei vastanud 11,2%, aga 

teisele koguni 44,0% eksaminandidest.  

Kõige paremini osati joonestada sirgeid ja x = 2.  

12,5% analüüsitud töödest sisaldas lahendust, milles 

kõvertrapetsi kõik küljed olid sirglõigud (võrranditest arvutati 

nimetatud sirgete lõikepunktid parabooliga ja need punktid 

ühendati omavahel sirglõiguga). Tekkinud trapetsi pindala leiti 

põhikoolist tuttava trapetsi pindala valemiga või ristküliku ja 

kolmnurga pindala summana. Seega üle poole 

eksaminandidest ei osanud leida kõvertrapetsi pindala 

integraali abil. 

168 



169 



Ülesande lahendamine eeldas järgmisi teadmisi ja oskusi: 

jooniselt sirge ja parabooli äratundmine, nende joonte 

lõikepunktide leidmise oskus, nende joonte poolt määratud 

kujundi määramine, oskus rakendada määratud integraali 

tasandilise kujundi pindala arvutamisel, määratud integraali 

arvutamine. Ülesanne oli suhteliselt tüüpiline matemaatilise 

mudeli matemaatilises kontekstis rakendamise ülesanne.  

Lai 

170 



Tüüpilised eksimused ja puudujäägid lahendustes  

a) Ei teatud kõvertrapetsi pindala arvutamise valemit ja/või ei 

osatud seda rakendada. Integreeritavas funktsioonis 

järjestati esialgsete funktsioonide valemid valesti, jäeti üks 

funktsioonidest (tavaliselt n-ö „alumine”) hoopiski 

arvestamata, eksiti rajade määramisega (rajad vahetati, 

integreeriti kas ühest viieni või siis ühte funktsiooni ühest 

viieni, teist kahest viieni).  

b) Ei osatud leida määratud integraali. Jäeti ära integraali märk 

ja asendati rajad, võeti funktsioonist hoopis tuletist, kaotati 

ära algfunktsiooni väärtus kohal a.  

c) Paljudel juhtudel ei osatud joonisel viirutada otsitavat 

kujundit. Viirutamisel kaasati piiravateks joonteks sageli ka 

koordinaatteljed.  

d) Eraldi tuleb esile tuua vormistuslikke vajakajäämisi. Sageli 

puudus sümbol dx, integreeritav avaldis integraali märgi all 

jäeti sulustamata, sama ka algfunktsiooni avaldises enne 

rajade asendamist.  171 



Kokkuvõttes oli see igati sobiv laia matemaatika eksami 

ülesanne. Ehk oleks ülesande tekst olnud üheselt mõistetavam 

ja ka üheselt lahendatavam, kui joonist ei oleks ette antud ning 

kõik lahendajad oleksid pidanud joonise ise konstrueerima ja ka 

integreerimisrajad algebraliselt arvutama.  

Ülesanne kuulus paremini lahendatud ülesannete kolmandikku 

(lahendatus 63,6%).  
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Teema kordamisel: 

Kitsale: õpi parabooli joonestama!  

Nullkohad, haripunkt; 

Kasvõi tabeliga- aga las õpib joonestama! 

 

Põhivead:  

Sirge asemel katkendlik joon?  

Parabooli ei tunne ära!  

Kõvertrapetsit ei tunne ära! Kitsas pooled ei osanud pindala leida. 

dx- ei saa aru, mis see on? Rajad? 

Määratud integraali ei osata leida? 
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XII Mitmesugust 

• Erinevad ülesanded kõigist valdkondadest. 

• Eelnevate aastate riigieksami ülesanded. 
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Katsetöö 
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Riigieksam 2015 

•Kokku on eksamil vaja lahendada 

12 ülesannet.  

•Mõlema osa lahenduste eest on 

võimalik saada maksimaalselt 50 

punkti (ja kokku 100 punkti).  

•Esimese osa lahendamiseks on 

aega 120 minutit ja teise osa 

lahendamiseks 150 minutit. 

• Kahe eksamiosa vahel on 45 

minutine vaheaeg.  
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• Heldena ja Anu mata kodukas http://welovemath.ee/ 

• Matemaatikaõpetajate ajaveeb: 

http://matikuteajaveeb.blogspot.com/ 

• Matemaatikaõpetajate virtuaalne võrgustik: 

õppematerjalid ja õppekava muutusi tutvustavad 

esitlused ning vajalikud dokumendid  http://mott.edu.ee 

• Matemaatika riigieksam, katsetööd: 

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-

materjalid 

• Riigieksam 2014 statistika: 

• http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-

statistika/riigieksamite-statistika-2014 
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Ettepanekud 

Saada aadressile 

aoks@email.com 

heldena.taperson@tik.edu.ee 
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Täname kuulamast! 
Anu Oks 

Heldena Taperson 
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