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1. moodul.
Ainekava ja põhikooli lõpueksam
 III kooliastme ainekava;
 Metoodilisi näpunäiteid 3. kooliastme teemade õpetamisel.
2. moodul
Elulised ülesanded matemaatika tunnis. Õpilaste
ettevalmistamine lõpueksamiks.
 Kuidas motiveerida õpilast matemaatikat õppima?
 Lõimingud erinevate õppeainetega;
 Projektitööd.
 Põhikooli lõpueksam: eesmärgid ja õpitulemused.
 Eksamil käsitletavad teemad ja õpilaste vead ülesannete
lahendamisel.
 „Mittetraditsioonilised“ ülesanded.

Kasutatud ja soovituslik kirjandus
• Matemaatika õpikud 7.-9. klassidele: Kersti Kaldmäe,
Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais kirjastus Avita;
Aksel Telgmaa, August Undusk, Kalle Velsker, Tiit Lepmann
kirjastus Koolibri; Tõnu Tõnso kirjastus Mathema.
• Kersti Kaldmäe „Arvestuslikud tööd“ 7.-9. kl. Avita
• Enn Nurk, Valvo Paat, Aksel Telgmaa „Matemaatika
kordamisülesanded põhikoolile“ Koolibri.
• Kalju Kaasik, Tiit Lepmann „Väike metoodikaraamat“ Avita
http://www.tlu.ee/~sirts62/Matem%20Did%202_P%C4EV
A%D5PE/K.Kaasik%20L.Lepmann%20V%E4ike%20metoodi
karaamat.pdf

Tänased tegemised
 III kooliastme ainekava.
 Harilik murd ja protsent.
 Põhikooli lõpueksam.
 Rühmatöö ja kodutöö.
 Küsi aga julgesti!
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Vajalikud dokumendid
• Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a
määruse nr 14 „Põhikooli riiklik õppekava”
lisa 3
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/
4020/1m%20lisa3.pdf#
• Põhikooli õppeprotsessi kirjeldus
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside
-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
• Eksami materjalid, statistika, analüüsid
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli
-lopueksamid
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III kooliastme õpitulemused õppekava järgi
9. klassi lõpuks õpilane:
1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid
erinevate eluvaldkondade ülesandeid lahendades;
2) püstitab hüpoteese (sh matemaatilisi ning tervise, ohutuse
ja keskkonna kohta), kontrollib neid, üldistab ning arutleb
loogiliselt;
3) põhjendab väiteid, on omandanud esmase tõestusoskuse;
4) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit ja muid
abivahendeid;
5) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning
loob neist süsteemi;
6) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab
neid edasist tegevust kavandades.
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Eksamitulemused
Aasta
2012
2013
2014
2015
2016

Keskmine
66,4
67,4
59,9
60,3
68

Edukus
83,9
84,4
74,0
74,3
86

Kvaliteet
51,3
54,0
34,4
35,4
45

Edukus:
õigesti lahendatud vähemalt 50% põhikooli lõpueksamitööst
Kvaliteet:
õigesti lahendatud vähemalt 75% põhikooli lõpueksamitööst.

Hindamisest
• Veatult tase A - hinne 3
Tüüpiline, õpitud algoritme ja mudeleid
rakendav arvutus-teisendusülesanne.
• Veatult tase B - hinne 4
Ühe- või kaheetapilise lihtsama matemaatilise
mudeli koostamine ja rakendaminse suheliselt
tuntud olukorras.
• Veatult tase C – hinne 5
Kahe- või enamaetapilise keerukama
matemaatilise mudeli loomine ja rakendamine.

7. klass.
Ratsionaalarvud
1) kasutab ratsionaalarvudega arvutades õigesti märgireegleid;
2) hindab eri liiki murdude korral, mil viisil arvutades saab täpse
vastuse ja kuidas on otstarbekas arvutada;
3) selgitab, missugused murrud teisenevad lõplikeks
kümnendmurdudeks ning missugused mitte;
4) teab, et täpse arvutamise korral pole lubatud hariliku murru
väärtust asendada lähisväärtusega;
5) kasutab mitme tehtega ülesandes vastandarvude summa
omadust ja liitmise seadusi;
6) korrutab ning jagab positiivseid ja negatiivseid harilikke
murde (ka segaarve);
7) arvutab mitme tehtega ülesandeid, milles on kuni neli tehet ja
ühed sulud;
8) oskab lahendada nelja tehet ratsionaalarvudega.
01/11/2017
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Astendamine
1) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust;
2) teab peast (lisaks 4. ja 5. klassis õpitule) astmete väärtust;
3) astendab negatiivset arvu naturaalarvuga, teab sulgude tähendust;
4) teab, kuidas astme (–1)n ja –1n väärtus sõltub astendajast n;
5) tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on astendamistehteid;
6) sooritab kalkulaatoriga, veebipõhiselt või arvutialgebra süsteeme
kasutades tehteid ratsionaalarvudega;
7) toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus kasutatakse täpseid, kus
ligikaudseid arve;
8) ümardab arve etteantud täpsuseni;
9) ümardab arvutuste (ligikaudseid) tulemusi mõistlikult;
10) teab, et arvutamise lõpptulemus ei saa olla täpsem võrreldes
algandmetega.

Üksliikmed

1) teab mõisteid üksliige ja selle kordaja;
2) teab, et kordaja 1 jäetakse kirjutamata ning miinusmärk
üksliikme ees tähendab kordajat (–1);
3) viib üksliikme normaalkujule ja leiab selle kordaja;
4) koondab sarnaseid üksliikmeid;
5) korrutab ühe ja sama alusega astmeid 𝑎𝑚 ∙ 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 ;
6) korrutab üksliikmeid;
7) astendab korrutise (𝑎 ∙ 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 ∙ 𝑏 𝑛 ;
8) astendab astme (𝑎𝑚 )𝑛 = 𝑎𝑚∙𝑛 ;
9) astendab üksliikmeid;
10) jagab võrdsete alustega astmeid 𝑎𝑚 ∶ 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚−𝑛 ;
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Üksliikmed

11) jagab üksliikmeid;
12) astendab jagatise (𝑎 ∶ 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 ∶ 𝑏 𝑛 ;
13) teab, et a0 = 1, a ≠ 0;
14) teab, et 10−1 = 0,1
10−2 = 0,01
10−3 = 0,001
10−4 = 0,0001 jne;
15) kirjutab kümnendmurru 10 astmete abil;
16) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul, selgitab
standardkujuliste arvude kasutamist teistes õppeainetes
ja igapäevaelus;
17) oskab tehteid üksliikmetega;
18) kirjutab arve standardkujul.
01/11/2017
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astendaja
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Peast arvutamine!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(-3)3

9)(-2)4

-(-3)3
-33
23
(-2)3
-(-2)3
33
-23

10)43
11)26
12)(-2)5
13)-(-2)4
14)-53
15)-(-2)7
16)-(-2)4

1
15) 
2

3
19) 
4

4

 1
16)  
 2

3

 2
17)  
 3

3

2
18) 
3

4

3

 3
20)  
 4
 5
21)  
 6

2

2

 25 
22)  
 35 

2

o Arvuta avaldise

2
9 x2  4
täpne väärtus, kui x 
3
3x

58  36
o Arvuta kirjalikult avaldise
754

täpne väärtus. Kasuta astendamise reegleid.

• 2004 Torni katus on oma kujult koonus, mille telglõike
kohta on teada, et AB = 7,2 m ja cosα = 0,6. Katuse
katmiseks on ostetud 61 ristkülikukujulist plekitahvlit
mõõtmetega 80 cm ja 155 cm. Arvuta, kas
olemasolevast plekist piisab katuse katmiseks, kui
töötlemiskaod moodustavad ostetud plekist 13%. Leitud
pindalad ümarda kolme tüvenumbrini.
• 2002 Torni koonusekujulise katuse läbimõõt, mõõdetuna
kõige laiemast kohast, on 8,0 m ja kõrgus 4,2 m. Mitu
kilogrammi värvi tuleks osta torni katuse värvimiseks, kui
ühe ruutmeetri värvimiseks kulub 200 g värvi? Vastus:
15 kg
18

• 2017

Katsetel gümnaasiumisse (Tallinna 4 kooli
katsed):
....arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete
järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude
liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine,
ruutjuure leidmine, astendamine
naturaalarvulise astendajaga; ümardamine;
suurte ja väikeste arvude kirjutamine
standardkujul, arvutused nendega)

7. klass.
Protsent

1) selgitab protsendi tähendust ja leiab osa tervikust (kordavalt);
2) selgitab promilli tähendust;
3) leiab antud osamäära järgi terviku;
4) väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides;
5) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, ja selgitab, mida
tulemus näitab;
6) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides kui kahe
arvu muudu ja algväärtuse suhet;
7) eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides;
oskab erinevatest tekstidest (nt ajaleheartikkel) leida mõistete
protsent ja protsendipunkt väärkasutust;
8) tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides väljendatavaid
suurusi, lahendab kuni kahesammulisi protsentülesandeid;
9) rakendab protsentarvutust reaalse sisuga ülesandeid
lahendades;
10) arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas;
01/11/2017
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11) selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi ning oskab etteantud
lihtsa juhtumi varal hinnata laenamise eeldatavat otstarbekust ;
12) koostab isikliku eelarve;
13) teab, kuidas tekivad tulud ja mis on inimese võimalikud tuluallikad,
ning oskab reaalselt hinnata võimalikke ja ootamatuid kulusid;
14) hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt laenamisel);
15) selgitab mõne konkreetse näite põhjal, kuidas on inimest ahvatletud
laenu võtma ja mis juhtub, kui laen jääb õigel ajal tasumata;
16) oskab koguda andmeid, neid korrastada ja töödelda digitaalselt;
17) oskab arvutada statistilise kogumi karakteristikuid, sh kasutades
sobivat tarkvara;
18) oskab joonestada sektordiagrammi, sh digitaalselt;
19) selgitab tõenäosuse tähendust;
20) oskab arvutada tõenäosuse väärtust lihtsamatel juhtudel;
21) teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel.

01/11/2017
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Protsendi õpetamisest
Õpetajad on valdavalt õpetanud
• reeglimeetodit
• ühikumeetodit
• võrdemeetodit
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Protsendi mõiste
 Üks protsent on sajandik osa kogumist, tervikust
või arvust.

1
 1% on 100 osa arvust (tervikust)
Mitte üks sajandik, s.o. 0,01.
pro centum - saja kohta
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https://oppekava.innove.ee/protsendi-moiste-omandamisele-pannakse-alus-pohikoolis/

osamäär

Leia 24% arvust 600
p

a
• Reeglimeetod
100
24  600
 144
100

• Ühe protsendi kaudu
Arv 600 on 100%, seega 1% on 600:100=6
Leian 24%
624=144
28

Võrdemeetod
600 100%
x
24%
600  24%
x
 144
100%
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Mitu protsenti
on arv 3 arvust 5? (6. kl)
– Reeglimeetod a 100%

b

3
3 100%
100% 
 60%
5
5

– Ühe ühiku kaudu
• 5 on on tervik ehk 100%, seega üks osa
on 100%:5=20%
• 3 moodustab järelikult 320%=60%
30

Võrdemeetod
5
3

100%
x%
3 100%
x
 60%
5
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Leia arv, millest 6% on 18 (7. kl)
– Reeglimeetod a 100
p

6 18 100
18 :

 300
100
6
– Ühe protsendi kaudu
• Kuna 6% on 18, siis 1% on 18:6=3
• Kui 1% on 3, siis tervik ehk 100% on
3100=300
32

Võrdemeetod

x
18

100%
6%
18 100%
x
 300
6%
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Näide 1999. a. 6. kl TT (lahendatus 17%)
Jüril on 7,5 km pikkusest matkast
3
läbitud . Mitu meetrit on Jüril veel
5
jäänud läbida?

• Pooled õpilased valisid esimese tehte õigesti
(tavaliselt osa leidmine tervest).
• Vähem kui kolmandik oli õigel teel ka teise
tehte valikuga.
• Ligi 8% unustas vastuses ühiku teisendamata.
34

Raskused ka põhitüüpidega
Näide 2002.a. 6. kl tasemetöö
1. Leia 25% arvust 12. (70,9%)
2. Leia arv, mis on 25% võrra suurem arvust 12.
(46,8%)
Teine on esimese järg, kuid 48,8%
õpilastest ei osanud seda isegi
alustada!
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Soovitused
(T. Kaljas, O. Lunjova)
•

•

•
•

Kujundada parem arusaam olulisemate protsentide seosest
nendega ekvivalentsete harilike või kümnendmurdudega
(veerand, neljandik, kolm neljandikku jne).
Kasutada rohkem peastarvutamist soovitusega rakendada
arvutustes 1% leidmise strateegiat või teatud protsentide
korral vastavaid ekvivalentsi seoseid murdarvudega.
Lasta õpilastel rohkem oma peastarvutamist tutvustada.
Pöörata suuremat tähelepanu selliste protsentülesannete
lahendamisele, mille käigus tervik muutub ja millest sõltuvalt
leitakse protsentides väljendatud osa.
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Mõningaid peastarvutamise strateegiaid
Osa leidmisel tervikust vastavate
ekvivalentsseoste kasutamine.

25
100

1
veerand
4

0,25
25%
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• 1% leidmise kaudu nii osa kui terviku
leidmine.
• Etapiviisiline ülesande lahendamine 10%
leidmise abil.
Et leida 35% 80 – st, leiame kõigepealt
näiteks
10%, siis 20% ja 5% 80 – st ning
liidame vastavad tulemused kokku
8+16+4=28
38

• Arvutustes arvu 100 kordsete kasutamine.
Et leida 37% 600 – st, leiame 37%
100 – st ja siis korrutame vastuse 6- ga

37  6  222
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• Suhte väljendamisel protsentides antud
suhte esitamine temaga ekvivalentse
suhtega, kus suhte teiseks liikmeks on 100.
Näiteks 22 40- st:
11 20-st
55 100-st, seega 55%
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Soovitus
(Hannes Jukk)
Senisest sagedamini lahendada
elementaarseid protsentülesandeid
•
•
•
•

Kui palju on 40% arvust 500? (200)
Millisest arvust moodustab arv 200 40%?(500)
Leia arv, millest 40% on 200. (500)
Mitu protsenti (kui suure osa) moodustab 200
krooni 500 kroonist? (40%)
• Antud on kaks arvu 200 ja 500 ning osamäär
40%, koosta tekstülesanne.
41

Lootuse tänava 50 lapsest tegeleb
spordiga 64% ja muusikaga 42%,
kusjuures 20% kõigist lastest tegeleb nii
spordiga kui ka muusikaga. Ülejäänud
laste huvialaks on joonistamine. Mitme
lapse huvialaks on joonistamine?
• Andmeid võib esitada Venni diagrammiga.
Joonisele paneme paika kõigepealt ühisosa
(20%). Seega on ainult spordiga tegelejaid 64%
– 20% = 44% ja ainult muusikaga tegelejaid
42% – 20% = 22%.
42

Lootuse tänava 50 lapsest tegeleb spordiga 64% ja muusikaga 42%,
kusjuures 20% kõigist lastest tegeleb nii spordiga kui ka muusikaga.
Ülejäänud laste huvialaks on joonistamine. Mitme lapse huvialaks on
joonistamine?
64% – 20% =
44%

20% ?

42% – 20% = 22%

Lahendus.
Joonistajaid on 100% – (44% + 20% + 22%) =
14%. Leiame 14% 50 st, see on 7.
Vastus. Seitsme lapse huvialaks on joonistamine.
43

Protsendipunkt
• Kasutatakse viimastel aastatel eriti poliitikute ja
ajakirjanike poolt.
• Protsendipunkt iseloomustab muutumise
dünaamikat mõneti paremini, kui muutumise
protsent.
• Näide.
Kui riigis B kasvas kuu jooksul töötute arv 40 000-lt
45 000-le ja tööealisi inimesi oli pool miljonit, siis
töötuse protsendimäär oli alul 40 000:500 000=8% ja
kuu lõpul 45 000:500 000=9%.
Töötus kasvas 9 - 8 = 1 protsendipunkti võrra.
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• Vaatame valimistest osavõtu aktiivsust.
Väljendagu seda ühel juhul näiteks 50% osavõtt
hääletamisest ja teisel juhul 60%.
Aktiivsuse tõus on 10 %P, mitte 10%.
Protsentuaalset aktiivsuse tõusu näitab arvude
60% ja 50% võrdlus: 60/50 = 1,2. Hääletuses
osalenute protsent suurenes 20%, seega 2% iga
protsendipunkti kohta. Nii saab
protsendipunktide järgi hinnata valijate
aktiivsust.
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Teatud sorti õunte veesisaldus on 85% ja
suhkrusisaldus 10%. Osteti10 kg õunu,
need kuivatati ja uueks veesisalduseks
mõõdeti 8%.
a) Mitu kilogrammi õunu saadi?
b) Mitu protsenti sisaldavad need kuivatatud
õunad suhkrut?

46

Lahendus
Teatud sorti õunte veesisaldus on 85% ja suhkrusisaldus 10%. Osteti
10 kg õunu, need kuivatati ja uueks veesisalduseks mõõdeti 8%.
Mitu kilogrammi õunu saadi?

a) Kuivainet 10 kg –s
õuntes
10kg
100%
xkg
15%
10 15%
x
 1,5(kg )
100%

b) Vee hulk kuivatatud
õuntes
1,5kg
92%
xkg
8%
1,5  8%
x
 0,13(kg )
92%

Kokku saadi kuivatatud õunu
1,5 + 0,13 = 1,63 (kg).
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b) Suhkrusisaldus õuntes

10 kg 100%
x kg 10%
10  10%
x
 1 ( kg )
100%

Suhkrusisaldus kuivatatud õuntes

1kg
x%
1, 63kg 100%
1100%
x
 61,3%
1, 63
Suhkrusisaldus kuivatatud õuntes on ligikaudu 61,3 %.
48

2017

Praktiline töö. Isikliku (kas enda või
väljamõeldud tegelase) eelarve koostamine
ühe kuu kohta, andes sektordiagrammiga
ülevaate kululiikidest ja otsustades, milline
oli tema eelarve (positiivne, negatiivne või
tasakaalus). Andmeteks võivad olla ka klassi
poiste ja tüdrukute pikkused, õppeveerandi
jooksul saadud hinded, kolme minuti jooksul
mööda sõitnud autode värv, mark vms –
mida nendega teha? Õpilane kirjeldab
ajalehest välja lõigatud, internetist otsitud või
ette antud sektordiagrammi.
Õppeprotsessi kirjeldus.

Ülesanne 6 (2008 tasemetöö- 6.klass)
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2017 lõpueksam

2006 Klassi matemaatika kontrolltööde hinded on: 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3,
2, 4, 4, 5, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 4, 3.
• Korrasta need andmed kõrvalolevas sagedustabelis ja tee nõutavad
arvutused;
• täida sageduste veerg ja kirjuta kokkuvõttesse kontrolltöö hinnete
sageduste summa, selgita, mida see summa näitab;
• täida tabeli kolmas veerg ja kirjuta kokkuvõttesse saadud arvude
summa.
• Arvuta hinnete aritmeetiline keskmine ja ümarda see kümnendikeni.
• Leia hinnete mood ja arvuta, mitu protsenti klassi õpilastest sai
hindeks vähemalt moodi. Vastus ümarda kümnendikeni
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Statistika põhielemendid
https://www.youtube.com/watch?v=baPeiIZsbgQ
https://www.youtube.com/watch?v=N6MKM1BNvIQ
Tõenäosusteooria põhielemendid
https://www.youtube.com/watch?v=xDn5Qa6E0yg
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1. Promilli (‰) kasutamist selgitab eluliste näidete järgi (alkoholi sisaldus
veres, soola sisaldus merevees, toimeaine hulk ravimis jms).
2. Juku kaalus kevadel 55 kg, sügisel 58 kg ja järgmisel kevadel 57 kg. Leida
kaalu muutus protsentides.
3. Erakonna X toetus suurenes 20%-lt 25%-le. Kas sel juhul toetus kasvas
5%?
4. Õpilane arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas. Oskab välja
arvutada kauba lõpphinna, kui algul tõstetakse hinda n% ja seejärel tõstetakse
(langetatakse) k%, oskab mingil tootel (nt leib või vorst) etiketil olevate
andmete põhjal välja arvutada, kui palju erinevaid toiduaineid (emulgaatoreid)
selles tootes on.
5. SMS-laenu puhul tuleb ühes kuus maksta intresse 60%. Kui palju tuleb
tagasi maksta, kui laenatakse 500 eurot 6 kuuks? Kui palju tuleks pangale
tagasi maksta, kui aastane intressimäär on 22%?
6. Mängija leiab täringul 6 silma tulemise tõenäosuse ning teeb seda
katseliselt, heites näiteks 4 täringut 25 korda, ja arvutab, kui suur oli 6 silma
esinemise tõenäosus (teeb vahet klassikalisel ja statistilisel tõenäosusel).

Õppeprotsessi kirjeldus.

7.klass. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus.
Lineaarfunktsioon. Võrrand.
1) arvutab ühetähelise tähtavaldise väärtuse;
2) koostab lihtsamaid avaldisi (nt pindala ja ruumala);
3) selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust;
4) selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal (nt
teepikkus ja aeg; rahasumma ja kauba kogus);
5) kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist võrdelise
sõltuvusega;
6) otsustab graafiku põhjal, kas on tegemist võrdelise sõltuvusega;
7) toob näiteid võrdelise sõltuvuse kohta;
8) leiab võrdeteguri;
9) joonestab võrdelise sõltuvuse graafiku nii käsitsi kui ka
digivahendiga(nt GeoGebra);
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7.klass. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus.
Lineaarfunktsioon. Võrrand.
10) selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete
põhjal;
11) kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist
pöördvõrdelise sõltuvusega;
12) saab graafiku põhjal aru, kas on tegemist pöördvõrdelise
sõltuvusega;
13) joonestab pöördvõrdelise sõltuvuse graafiku nii käsitsi kui ka
digivahendiga(nt GeoGebra);
14) oskab tõlgendada võrdelise ja pöördvõrdelise seose kordajaid;
15) teab, mis on lineaarne sõltuvus; eristab lineaarliiget ja vabaliiget;
16) joonestab lineaarfunktsiooni avaldise põhjal graafiku nii käsitsi kui
ka digivahendiga(nt GeoGebra);
17) otsustab graafiku põhjal, kas funktsioon on lineaarne või ei ole.
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Funktsiooni mõistest arusaamine
Näide.
Kas järgmised seosed on funktsioonid?
• Igale inimesele vastab tema vanus;
• Igale mehele vastab tema müts;
• Igale inimesele vastab tema kodakondsus;
• Arv x ja tema absoluutväärtus |x|;
• Inimese vanus ja tema kehakaal?

Mõisted:
• argument
• funktsiooni väärtus
• funktsiooni nullkoht(kohad)
• erinevad funktsiooni esitusviisid (tabel,
nooldiagramm, sõnaline formuleering,
analüütiline esitlus ehk valem, graafik)

59
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Õppeprotsessi kirjeldus.

2012

7.klass. Võrrand
1) tunneb ära võrrandi;
2) tunneb võrrandi põhiomadusi;
3) lahendab lineaarvõrrandeid, sh graafiliselt arvutiprogrammi
kasutades;
4) avaldab võrdest liikme;
5) lahendab võrdekujulisi võrrandeid;
6) koostab lihtsamate tekstülesannete lahendamiseks võrrandi,
lahendab selle;
7) kontrollib tekstülesande lahendit; tekstülesande lahendit kontrollides
hindab lahendi reaalsust, st kas leitud tekstülesande lahend on mõistlik;
8) lahendab (tekst)ülesandeid protsentarvutuse kohta;
9) koostab lineaarvõrrandi etteantud teksti järgi, lahendab
tekstülesandeid lineaarvõrrandiga;
10) modelleerib õpetaja juhendamisel lihtsamas reaalses kontekstis
esineva probleemi ja tõlgendab saadud tulemusi õpetaja juhendamisel.
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2(x-5)+4=3(4-2x)-x
1. Avan sulud
2. Koondan sarnased liidetavad
3. Viin tundmatud (x) vasakule ja
vabaliikmed (arvud) paremale
poole.
4. Koondan sarnased liidetavad
5. Jagan võrrandi mõlemad pooled
x-i kordajaga
6. Kontrollin saadud lahendit
algvõrrandiga
7. Kirjutan välja võrrandi lahendi

• 2x-10+4=12-6x-x
• 2x-6=12-7x
• 2x+7x=12+6
• 9x=18
• x=2

K: vp. 2(2-5)+4=
2 . (-3)+4=-6+4=-2
pp. 3(4-2 .2)-2=3 .0-2=-2
Vp=Pp
• Lahend: x=2

Praktiline töö: Õpilane koostab
tekstülesande, mida saab lahendada
võrrandiga. Võrdekujulise võrrandi ja
lineaarvõrrandi lahendit kontrollitakse
(sobiva tarkvaraga).

Õppeprotsessi kirjeldus.

7.klass. Geomeetrilised kujundid (Hulknurk)
1) teab, mis on hulknurk, näitab hulknurga tippe, külgi ja
nurki ning lähiskülgi ja lähisnurki;
2) saab aru mõistest korrapärane hulknurk;
3) arvutab hulknurga ümbermõõdu, sisenurkade summa
ja korrapärase hulknurga ühe nurga;
4) joonestab etteantud külgede ja nurgaga rööpküliku,
tema diagonaalid ja kõrguse;
5) teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide
omadusi ning kasutab neid ülesandeid lahendades;
6) mõõdab rööpküliku küljed ja kõrguse, arvutab
ümbermõõdu ja pindala;
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7.klass. Geomeetrilised kujundid (Hulknurk)
7) joonestab etteantud külje ja nurga järgi rombi;
8) teab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi, kasutab neid
ülesandeid lahendades;
9) joonestab ja mõõdab rombi külgi, kõrgust ja diagonaale,
arvutab ümbermõõdu ja pindala;
10) eristab korrapäraseid ja korrapäratuid hulknurki;
11) tunneb kehade hulgast kolmnurkse ja nelinurkse
püstprisma;
12) näitab ning nimetab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma
põhitahke, näitab selle tippe, külgservi, põhiservi, prisma
kõrgust, külgtahke ning põhja kõrgust;
13) arvutab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma pindala ning
ruumala;
14) märkab igapäevaelus matemaatilisi kujundeid; oskab
lahendada ülesandeid erinevate geomeetriliste kujundite kohta.
Projektitöö näide
01/11/2017
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• 2002 Risttahuka kujulise akvaariumi (vt joonist) pikkus on
4,8 dm, laius moodustab pikkusest ¾ ning kõrgus on
laiusest 4 cm võrra pikem. Akvaarium on pealt lahtine,
külgtahud on klaasist ja põhjaks on plastikplaat. Arvuta:
– mitu ruutdetsimeetrit klaasi on vaja akvaariumi
valmistamiseks (töötlemiskadusid arvestamata),
vastuses säilita 3 tüvenumbrit;
– mitu protsenti akvaariumi ruumalast on täidetud veega,
kui veetase on 10 cm allpool akvaariumi ülemist äärt. V:
67,2 cm2; 75%

2004 Kolmnurga üks nurk on teisest nurgast 72° võrra suurem ning
kolmas nurk on teisest nurgast 4 korda suurem. 1) Kui suur on
kolmnurga sisenurkade summa? 2) Arvuta kolmnurga iga sisenurga
suurus. 3) Mis liiki kolmnurgaga on tegemist liigitamisel nurkade
järgi? V: 180°; 18°, 72°, 90°; täisnurkne.

2012
a) Joonesta romb ABCD, mille diagonaalide lõikepunkt on O.
b) Arvuta rombi külje pikkus ja pindala, kui rombi diagonaalid on 30
cm ja 40 cm.
c) Märgi rombi küljele punkt K nii, et lõik OK oleks risti rombi küljega.
Arvuta lõigu OK pikkus.
V: 25 cm ja 600 cm2; OK=12 cm.

Daire Krabi loovuse töölehed
http://dairekrabi.weebly.com/

8. klass. Hulkliikmed
1) teab mõisteid hulkliige, kaksliige, kolmliige ja nende
kordajad;
2) oskab korrastada hulkliikmeid;
3) oskab arvutada hulkliikme väärtuse; teeb arvutusi
täisarvudega, kümnendmurdudega ja ka harilike
murdudega;
4) liidab ja lahutab hulkliikmeid, kasutab sulgude
avamise reeglit;
5) oskab korrutada ja jagada hulkliikmeid üksliikmega;
6) oskab tuua ühise (ka suurima) teguri sulgudest välja;
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7) oskab korrutada kaksliikmeid;
8) oskab leida kahe üksliikme summa ja vahe korrutise,
kasutades valemit;
9) oskab leida kaksliikme ruudu;
10) leiab kahe üksliikme summa ja vahe korrutise, kasutab
valemeid mõlematpidi;
11) korrutab hulkliikmeid (märkus: piirduda juhtumiga, kus
kolmliiget on vaja korrutada kolmliikmega);
11) tegurdab avaldist, kasutades ruutude vahe ning summa
ja vahe ruudu valemeid;
12) teisendab ja lihtsustab algebralisi avaldisi, kasutades
ruutude vahe, vahe ruudu ja summa ruudu valemeid sulge
avades ning hulkliiget tegurdades (soovitus: kasutada
selliseid avaldisi, kus tuleb rakendada kõiki varem õpitud
valemeid; kõik ei pea olema ühes ülesandes).
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Abivalemid pähe!

a  b

2

 ( a  b)(a  b)

a 2  b 2  ( a  b)(a  b)
a b
2

2

a  b  ( b  a )
a  b  ( b  a )
( a  b) 2  (  a  b) 2

2017

8.klass. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
1) tunneb ära kahe tundmatuga lineaarvõrrandi;
2) tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi;
3) oskab avaldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ühe tundmatu teise
kaudu;
4) oskab viia kahe tundmatuga lineaarvõrrandi normaalkujule;
5) teab, tunneb ja oskab kolme erinevat võtet LVSi lahendamiseks;
6) oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliselt
(nii käsitsi kui digivahendeid kasutades);
7) oskab kirjeldada kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafilist lahendamist;
8) oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi
liitmisvõttega;
9) oskab lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi
asendusvõttega;
10) oskab lahendada lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga
lineaarvõrrandisüsteemi abil.
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Näited.
• Tädi Maali läks turule kartuleid ka kapsaid ostma. Ta
tahtis osta 5 kilo kartuleid ja 3 kilo hapukapsaid. Saanud
kartulite ja kapsaste hinna teada avastas ta, et
kaasavõetud rahast jääb 50 senti puudu. Seetõttu ostis
ta hoopis 6 kilo kartuleid ja 2 kilo hapukapsaid ja maksis
nende eest 5,4 eurot. Nii jäi 20 senti ülegi. Kui palju
maksis kilo kartuleid ja kui palju maksis kilo
hapukapsaid? Kui suure rahasumma võttis Maali turule
kaasa?
• Kahuripauk oli kuulda 2,5 km kaugusele pärituult 7,5
sekundit pärast lasku ja vastutuult 7,8 sekundit pärast
lasku. Leia hääle levimise kiirus ja tuule kiirus.
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• 2015 Kassinäitusel olid angoora, siiami, pärsia
ja siberi kassid. Siiami kasse oli 2 korda rohkem
kui angoora kasse, aga 3 korda vähem kui
pärsia kasse. Siberi kasse oli 13 võrra vähem
kui pärsia kasse. Mitu kassi igast tõust osales
näitusel, kui kokku oli seal 47 kassi?
• 2016 Aias oli mustasõstrapõõsaid 2 korda
rohkem kui punasesõstrapõõsaid. Kevadel
otsustati aeda uuendada.
Punasesõstrapõõsaste arvu suurendati 3 võrra
ja mustasõstrapõõsaste arvu vähendati 9 võrra.
Nüüd on aias kokku 57 sõstrapõõsast. Mitu
punase- ja mitu mustasõstrapõõsast oli aias
enne uuendamist?

Soovitused

1. Võrrandisüsteemide lahendamisel vaadelda kindlasti ka selliseid, kus
lahendid puuduvad või on lahendeid lõpmata palju.
2. Lahendada võrrandisüsteeme, mida on enne lahendamist vaja korrastada
või mis sisaldavad murde.
3. Lahendada ka selliseid võrrandisüsteeme, kus ühe tundmatu avaldamisel
tekivad murrud (ja neid ei saa asendada kümnendmurdudega).
4. Vältida seda, et kõikide lahendatud võrrandisüsteemide lahendid on
täisarvud.
5. Valikuliselt anda lahendada ülesandeid, kus võrrandisüsteemis olevaid
võrrandeid on vaja lihtsustada (kaotada murrud, kasutada korrutamise
abivalemeid).
6. Kui võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid saab lahutada, siis on soovitatav
seda ka teha.
7. Lahendada lineaarvõrrandit ja võrrandisüsteemi programmidega Wiris,
GeoGebra, T-algebra, Desmos, WolframAlpha.
8. Võimaluse korral kasutada puutetundliku tahvli tarkvara kordamiseks ning
LVSi lahendamisel õpilaste tehtud vigade analüüsimiseks.
Õppeprotsessi kirjeldus.

8.klass. Geomeetrilised kujundid
1) oskab selgitada definitsiooni mõistet;
2) oskab defineerida paralleelseid sirgeid ning teab paralleelide aksioomi;
3) oskab selgitada teoreemi, eelduse ja väite mõistet;
4) oskab selgitada mõne teoreemi tõestuskäiku (selgitus: tõestuskäigu selgitamisel
peab ilmnema, et õpilane on aru saanud, mitte pähe õppinud);
5) oskab kasutada arvutiprogrammi (nt GeoGebra) seaduspärasusi avastades ja
hüpoteese püstitades;
6) teab, et:
a) kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis on need paralleelsed teineteisega;
b) kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest sirgest, siis lõikab ta ka teist;
c) kui kaks sirget on risti ühe ja sama sirgega, siis on need sirged teineteisega
paralleelsed;
7) oskab näidata joonisel ja defineerida lähisnurki, kaasnurki ning põiknurki;
8) teab sirgete paralleelsuse tunnuseid ning oskab kasutada neid ülesandeid
lahendades;
9) oskab rakendada õpitut ülesandeid lahendades.
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A: Sõnasta paralleelide aksioom.
Vasta küsimusele definitsiooniga.
1. Missugust hulknurka nimetatakse rööpkülikuks?
2. Missugust hulknurka nimetatakse kumeraks?
B: Sõnasta teoreem, mis väljendab mõnda jaguvuse tunnust (nt
9-ga, 15-ga, 6-ga, 18-ga jne); kumera hulknurga sisenurkade
summat.
Leia teoreemi eeldus ja väide, sõnastades selle enne kui-siis
vormis.
1. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed.
2. Rombi diagonaalid on risti.
Tõesta üht teoreemi (nt kolmnurga sisenurkade summa või
kolmnurga kesklõigu kohta).
C: Tõesta, et paarisarvu ja paaritu arvu korrutis on paarisarv.
Õppeprotsessi kirjeldus.

Kolmnurk, trapets
1) oskab joonestada ja defineerida kolmnurga välisnurka;
2) oskab kasutada kolmnurga välisnurga omadust ülesandeid
lahendades;
3) oskab leida kolmnurga puuduva nurga kahe etteantud nurga
järgi,
4) oskab leida võrdhaarse kolmnurga tipunurga alusnurga järgi
ja vastupidi;
5) oskab joonestada ning defineerida kolmnurga kesklõiku;
6) teab kolmnurga kesklõigu omadusi ja oskab kasutada neid
ülesandeid lahendades;
7) oskab leida kesklõigud kolmnurga külgede järgi ning vastupidi
– oskab leida külgi kesklõikude järgi;
8) oskab defineerida ja joonestada trapetsit;

Kolmnurk, trapets
9) oskab liigitada nelinurki (soovitus: kasutada
dünaamilise geomeetria programmi);
10) oskab joonestada ja defineerida trapetsi kesklõiku;
11) teab trapetsi kesklõigu omadusi ning oskab kasutada
neid ülesandeid lahendades;
12) oskab leida trapetsi pindala ja ümbermõõtu;
13) oskab defineerida ja joonestada kolmnurga
mediaani;
14) oskab selgitada mediaanide lõikepunkti omadust;
15) oskab leida õpitu toel puuduvad nurgad;
16) lahendab ülesandeid kolmnurga ja trapetsi kohta
õpitu järgi, sh digitaalselt.

A: 1. Leida trapetsi kesklõik, kui alused on 6 cm ja 8 cm.
2. Kui pikkadeks lõikudeks jaotab kolmnurga mediaanide
lõikepunkt mediaani, mille pikkus on 43,2 m?
3. Kolmnurga küljed on 26 cm, 3,8 dm ja 4,6 dm. Arvuta
kesklõikude moodustatud kolmnurga ümbermõõt.

B: 1. Leia trapetsi alus, kui kesklõik on 6 cm ja üks alus 8 cm
(või 4 cm).
2. Täisnurkse kolmnurga kaatetitega paralleelsed kesklõigud on
10 cm ja 16 cm. Arvuta selle kolmnurga pindala.
C: Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 50°. Kui suured nurgad
on selle kolmnurga haaradele joonestatud kõrguste vahel?
Arvuta.

Õppeprotsessi kirjeldus.

Soovitused

1. Näidata dünaamilise geomeetria programmiga kõiki trapetsi
liike, sh võrdhaarset ja täisnurkset.
2. Kasutada dünaamilise geomeetria programmi; kindlasti
rõhutada, et kolmnurga liigist sõltumata lõikuvad mediaanid ühes
punktis ning jaotuvad suhtes 2 : 1 tipu poolt lugedes.
3. Rakendada võimaluse korral puutetundliku tahvli tarkvara
võimalusi: geomeetriliste kujundite õpetamisel on väga kasulik.
Praktiline töö, vastastikune hindamine.
4. Pildistada trapetsikujulisi esemeid igapäevaelust.
5. Lisada arvutil õpitud kujundeile värvilisi piirjooni (nt
programmis Paint).
6. Panna fotosid veebi Dropboxi 7. klassis avatud kausta
(www.dropbox.com).
7. Valida lemmikpilte (klassis või FB loodud rühmas).

Õppeprotsessi kirjeldus.

Kujundite sarnasus
1) kontrollib antud lõikude võrdelisust;
2) teab kolmnurkade sarnasuse tunnuseid ja kasutab neid
ülesandeid lahendades (soovitus: sarnasuse tunnuste esitamisel
kasutada dünaamilise geomeetria programme);
3) teab teoreeme sarnaste hulknurkade ümbermõõtude ja
pindalade kohta ning kasutab neid ülesandeid lahendades
(soovitus: ülesandeid lahendades kasutab õpilane ka
dünaamilise geomeetria programmi);
4) kasutab kolmnurkade sarnasuse tunnuseid ülesandeid
lahendades;
5) kasutab õpitud teoreeme ülesandeid lahendades;
6) selgitab mõõtkava tähendust;
7) lahendab rakendusliku sisuga ülesandeid (pikkuste kaudne
mõõtmine; maa-alade plaanistamine; plaani kasutamine
looduses) (soovitus: võimaluse korral mõõta ja plaanistada
vabas looduses).
Õppeprotsessi kirjeldus.

Multiplikatiivne mõtlemine – probleem
koolimatemaatikas
• Jüri Kurvits, Helsingi Ülikool/Tallinna Ülikool
• Koolimatemaatika XXXV 2008, XXXVI 2009, XXXVIII 2011

Kaks mõtlemise strateegiat (Susan Lamon)
• Aditiivne (on omane täisarvude hulgale)
• Multiplikatiivne (on seotud ratsionaalarvude
õpetamisega seotud probleemidele)
Liitmine ja lahutamine: lineaarne mõtlemine (5. ja 6. klass)
Korrutamine ja jagamine: multiplikatiivne mõtlemine
(näiteks y  a )
x
Eksponentsiaalne mõtlemine (näiteks 2 x 1 )
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Eelmisel kevadel oli esimese rästiku
pikkuseks 4 dm ja teise pikkuseks 5 dm.
Mõlemad on aastaga kasvanud ja nüüd on
esimese rästiku pikkuseks 7 dm, teise
pikkuseks 8 dm.
Kumb neist kasvas rohkem?
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Kaks erinevat vastust:
o mõlemad kasvasid võrdselt 3 dm võrra
o (7- 4 ning 8 - 5) - absoluutne muutus;
esimene kasvas rohkem, kuna tema kasvas
oma esialgsest pikkusest 3
4
3
(teine ainult ) - relatiivne muutus.
5
Üleminek täisarvude süsteemilt
ratsionaalarvude süsteemile osutub
õpilastele tõeliseks väljakutseks!
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Joonisel on kaks fotot. Väiksema laius on
6 cm, pikkus 8 cm. Kuid klient tahtis seda
fotot suuremas formaadis ja sellepärast
fotograaf suurendas väiksemat pilti, ja sai
uue foto, mille pikkuseks on 12 cm. Leia
suurema foto laius.
12 cm
8 cm
6 cm

? cm
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o Õige vastus 9 cm.
o Nn. populaarseim vastus, aga 10 cm.
Võib olla üsna kindel, et multiplikatiivse
mõtlemise puudumine mõjutab õpilase
õppeedukust näiteks ka sellistes õppeainetes
nagu keemia, füüsika, geograafia, bioloogia.
Samuti ka vanemate klasside matemaatikat
(sarnasus, tõenäosus, funktsioonid) - Jüri
Kurvits
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PE 2004 Täisnurkse kolmnurga kujulisest maatükist
kaatetitega 48 m ja 72 m (jn 3) müüakse trapetsikujuline
suvilakrunt, mille lühem haar on 24 m. Arvuta:
1) suvilakrundi pindala;
2) suvilakrundi hind, kui ühe hektari maksumus on 2,4105
kr; 3) mitme protsendi võrra on suvilakrundi pindala
müümata jäänud maatüki pindalast suurem (või
väiksem).
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Soovitused
1. Selgitus ja ülesannete lahendamine programmiga
GeoGebra
2. Õuesõpe. Mõõtmised ja plaanistamised vabas
looduses. Rühmatööna plaani koostamine.
3. Kiirteteoreemi on soovitatav käsitleda ülesannetes
(õpikus B-osas). Jooniseid tehes kasutada dünaamilise
geomeetria programme (Wiris, GeoGebra vms)
4. Projektipäev koostöös loodusainete jt õpetajatega
(osaliselt õuesõpe) teemal „Paepäev“
5. Tugevamatele Fibonacci arvud, kuldlõige jm
(www.ttkool.ut.ee). Kuldlõige: biomeetria ja Leonardo da
Vinci maal (www.art-4-home.com)
Õppeprotsessi kirjeldus.

Näiteks inimese
kehapikkus jagatud
naba kõrgusega maast
võrdub ligikaudu fii; õla
ja sõrmeotste vahemaa
jagatud küünarnuki
kaugusega sõrmeotsast
on samuti ligikaudu fii.
Ja inimkeha kui selline
on ilus ja täiuslik –
kuldsetes
proportsioonides.

Da Vinci Vitruve Luc Viatour

Kuldlõiget järgides on õhtupäikest nautiv
linavästrik jäetud nii püsti- kui ka pikikaadrit
sobivasse kohta.

Praktiline töö
Joonista 10 cm pikkune lõik joonlaua abil
paberile ning vaata, kuhu jääb see kuldne
punkt, mis annab toreda orientiiri kauni pildi
komponeerimiseks. Kasuta seda suhet
pildistamises, olgu selleks siis maastikud,
taimed või loomad. Ja kui sa seda teed, siis
mõtle vanakreeka arhitektidele või keskaja
kunstnikele, kes sajandeid tagasi kauneid
ehitisi planeerides või kauneid maale
visandades just seda sama kummalist
“kuldlõiget” kasutasid.

Ringjoon ja korrapärane hulknurk
1) oskab joonestada etteantud raadiuse või diameetriga
ringjoone nii sirkli kui ka tarkvaraprogrammiga;
2) oskab leida jooniselt ringjoone kaare, kõõlu, kesknurga ja
piirdenurga;
3) teab seost samale kaarele toetuva kesknurga ja piirdenurga
suuruste vahel ning oskab kasutada seda teadmist ülesandeid
lahendades;
4) oskab joonestada ringjoone lõikaja ning puutuja nii
joonestusvahenditega kui ka tarkvaraprogrammi kasutades;
5) teab puutuja ja puutepunkti tõmmatud raadiuse vastastikust
asendit ning kasutada seda ülesandeid lahendades;
6) teab, et ühest punktist ringjoonele joonestatud puutujate korral
on puutepunktid võrdsetel kaugustel sellest punktist, ning oskab
kasutada seda ülesandeid lahendades;
Õppeprotsessi kirjeldus.

7) teab, et kolmnurga kõigi külgede keskristsirged
lõikuvad ühes ja samas punktis (sõltumata kolmnurga
liigist), mis on kolmnurga ümberringjoone keskpunkt;
8) oskab joonestada kolmnurga ümberringjoone (nii
joonestusvahenditega kui ka tarkvaraprogrammiga);
9) teab, et kolmnurga (sõltumata kolmnurga liigist) kõigi
nurkade poolitajad lõikuvad ühes ja samas punktis, mis
on kolmnurga siseringjoone keskpunkt;
10) oskab joonestada kolmnurga siseringjoone (nii käsitsi
joonestusvahenditega kui ka tarkvaraprogrammiga);
11) oskab joonestada korrapäraseid hulknurki (kolmnurk,
kuusnurk, nelinurk, kaheksanurk) nii käsitsi
joonestusvahenditega kui ka tarkvaraprogrammiga;
12) oskab selgitada, mis on apoteem, ja seda
joonestada;
13) oskab arvutada korrapärase hulknurga ümbermõõtu.
Õppeprotsessi kirjeldus.

Näited
A: 1. Ühele ja samale kaarele toetuvad kesknurk α ja piirdenurk β.
Leia kesknurk, kui piirdenurk on 30°, ja leia piirdenurk, kui kesknurk on
82°.
2. Joonesta vabalt teravnurkne, täisnurkne ja nürinurkne kolmnurk ning
nende sise- ja ümberringjooned.
B: Ringjoone välispunktist on tõmmatud ringjoonele kaks puutujat,
mille vaheline nurk on 62°. Puutepunktide vahelisele väiksemale
kaarele on joonestatud kesknurk ja piirdenurk. Leia nende nurkade
suurused.
C: 1. Joonesta korrapärane kuusnurk, mille külg on 5,5 cm. Mõõda
kuusnurga apoteem ja arvuta pindala.
2. Võrdhaarse kolmnurga ABC ümber on joonestatud ringjoon. Arvuta
kolmnurga nurgad, kui alus AB toetub kaarele, mille suurus on 136°.
Õppeprotsessi kirjeldus.

Õpilasele kordamiseks:
Kolmnurga ümberringjoone joonestamine
http://www.zum.de/dwu/depotan/amdl003.htm
Kolmnurga siseringjoone joonestamine
http://www.zum.de/dwu/depotan/amdl004.htm
Keskristsirge joonestamise õpetus
http://www.mathopenref.com/constbisectline.html
Nurgapoolitaja joonestamise õpetus
http://www.mathopenref.com/constbisectangle.html
Korrapärase kuusnurga joonestamise õpetus
http://www.mathopenref.com/constinhexagon.html

2002 Ringjoone sisse on joonestatud kolmnurk ABC, mille üheks küljeks on
ringjoone diameeter. On antud AB = 15 cm ja BC = 9 cm. Arvuta
– kolmnurga külg AC;
– kolmnurga ümbermõõt ja pindala.

2007 Ringi sisse on joonestatud nelinurk ABCD, mille diagonaal AC läbib ringi
keskpunkti, CD = 9 cm, AD = 12 cm, BC = 14 cm.Otsusta ja põhjenda, mis liiki
kolmnurgad ABC ja ACD on.
1. Arvuta nelinurga ABCD külje AB ligikaudne pikkus ümardatult sajandikeni.
2. Arvuta nelinurga ABCD ligikaudne pindala ümardatult kümnendikeni

9.klass Ruutvõrrand ja ruutfunktsioon
1) teab ruutjuure mõistet;
2) oskab leida ruutjuurt korrutisest ja jagatisest;
3) eristab ruutvõrrandit teistest võrranditest;
4) nimetab ruutvõrrandi liikmed ja nende kordajad;
5) viib ruutvõrrandeid normaalkujule;
6) liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja mittetäielikeks;
7) lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid;
8) taandab ruutvõrrandi;
9) lahendab taandamata ruutvõrrandeid ja taandatud
täielikke ruutvõrrandeid vastavate lahendivalemitega;
10) kontrollib ruutvõrrandi lahendeid;
Õppeprotsessi kirjeldus.
01/11/2017
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11) selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi
diskriminandist;
12) lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid,
tekstülesandeid ruutvõrrandiga;
13) õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid,
reaalses kontekstis esinevaid probleeme ning tõlgendab
tulemusi;
14) eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest;
15) nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja
vabaliikme ning nende kordajad;
16) joonestab ruutfunktsiooni graafiku (parabooli) (käsitsi kui
tarkvaraprogrammiga) ning selgitab ruutliikme kordaja ja
vabaliikme geomeetrilist tähendust;
17) selgitab nullkohtade tähendust, leiab nullkohad graafikult
ja valemist;
18) loeb jooniselt parabooli haripunkti ning arvutab parabooli
haripunkti koordinaadid;
19) paraboolide uurimiseks joonestab graafikud
tarkvaraprogrammiga (nt GeoGebra; Desmos).
01/11/2017

Õppeprotsessi kirjeldus.
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Kordamine
http://matemaatika.edu.ee/
Ruutvõrrandi lahendamine
https://www.youtube.com/watch?v=eLyuDObys-I
Taandatud ruutvõrrand
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ8P-9TEcxQ
Mittetäielikud ruutvõrrandid
https://www.youtube.com/watch?v=shvpXmOG04U
Tekstülesannete lahendamine võrrandi abil
https://www.youtube.com/watch?v=Fv_Jk5s76UU
Ruutfunktsiooni graafik
https://www.youtube.com/watch?v=Fv_Jk5s76UU

Näited
A: 1. Joonesta ruutfunktsiooni 𝑦 = 𝑥 2 − 6𝑥 + 8 graafik ning leia jooniselt
nullkohad ja haripunkt.
2. Lahenda võrrand 3x 2 – 4x – 4 = 0
B: 1. Lahenda võrrandid.

𝑥 2 −3𝑥
2

−

𝑥+2
3

=0

(2 + z)2 + 2(z - 8) = 2z
3x2 = 121; 4x + 3x2 = 0; 12x2 = 0
𝑚2 − 4𝑚 + 3 = 0 (lihtsaimal viisil)
(𝑎 + 4)(𝑎 − 3) = 0 Millal on korrutis null?
2. Arvuta funktsiooni 𝑦 = 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 nullkohad ja haripunkt.
C: Ristkülikukujulise toa põrandale suurusega 4×3 meetrit osteti
ristkülikukujuline vaip pindalaga 9,36 𝑚2 . Vaiba mõõtmed võimaldasid
paigutada selle nii, et servad jäid toa seintest võrdsele kaugusele. Leia vaiba
serva kaugus seinast.
Õppeprotsessi kirjeldus.

Tase C
2015 On antud funktsioon y  ax2  c, kus a  0 . Selle
funktsiooni graafiku haripunkt on H(0;-2) ning punkt
A(2;6) asub selle funktsiooni graafikul.
1. Arvuta selle funktsiooni ruutliikme kordaja a ja
vabaliige c.
2. Kirjuta selle funktsiooni valem.
3. Arvuta selle funktsiooni nullkohad.
4. Joonesta selle funktsiooni graafik.
5. Kas sirge lõikab selle funktsiooni graafikut?
Põhjenda vastust.

Joonisel on kahe ruutfunktsiooni graafikud A ja B.
2
1. Ühe funktsiooni eeskiri on y  0,25x  x  1 .
2. Kas antud funktsiooni eeskiri kirjeldab graafikut A või
B? Põhjenda.
3. Tähista joonisel graafiku B haripunkt tähega K ja
graafiku A haripunkt tähega L. Kirjuta välja nende
punktide koordinaadid.
4. Täienda joonist sirgega
y  2 x  4

2007 On antud ruutfunktsioon y = -x² + 4x .
•

•
•
•
•

Joonesta alljärgneva kava kohaselt joonisel 2 antud teljestikus seda
funktsiooni kujutav parabool:
– arvuta funktsiooni nullkohad x1 ja x2 ja märgi need joonisele;
– joonesta parabooli telg ja arvuta parabooli haripunkti koordinaadid,
tähista ning märgi see punkt joonisele;
– arvuta ise veel vähemalt kahe sobiva punkti koordinaadid,
– märgi need punktid joonisele ja joonesta parabool.
Joonesta funktsiooni y = −2x kujutav sirge ja leia jooniselt
selle sirge ja parabooli lõikepunktide koordinaadid.
Arvuta punktis 2) joonestatud sirge, parabooli telje ja x-telje
lõikumisel tekkinud kolmnurga pindala.

2010 Joonesta koordinaatteljestikku funktsioonide y =− 4x + 3 ja y =−2x + 3
graafikud.
• Tähista joonisel funktsioonide graafikute lõikepunktid.
• Leia jooniselt nende punktide koordinaadid
106
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9.klass. Ratsionaalavaldised
1) tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamisega;
2) teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks, ning teeb vahet
absoluutsel ja tinglikul samasusel (teab, et samasus 2x = 2x on
absoluutne samasus, aga tinglik samasus);
3) teab algebralise murru põhiomadust;
4) taandab algebralise murru, kasutades hulkliikmete tegurdamisel
korrutamise abivalemeid; sulgude ette võtmist ja ruutkolmliikme
tegurdamist;
5) laiendab algebralist murdu;
6) korrutab, jagab ja astendab algebralisi murde;
7) liidab ja lahutab ühenimelisi algebralisi murde;
8) teisendab algebralisi murde ühenimelisteks;
9) liidab ja lahutab erinimelisi algebralisi murde;
10) lihtsustab lihtsamaid kahetehtelisi ratsionaalavaldisi.
01/11/2017
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Õppeprotsessi kirjeldus.
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Tase C
1)Lihtsusta avaldis

2

4

9
x
3x  2
1

3
x 
:
 1 :   2 
2
x

 5x  2 x  2 2  x

ja seejärel arvuta lihtsustatud avaldise väärtus, kui

x  28  2 10 : 2 3   3 : 0,11
3

 x
  x
x
x 
 2
 2
 : 

2)Lihtsusta avaldis 
2
2 
 x  y x  y  2 xy   x  y y  x 
ja seejärel arvuta kirjalikult lihtsustatud avaldise väärtus, kui

x  (9  102  2  0,5) : 102

y

 0,52

IKT rakendamine
1. Algebraliste murdude taandamine, tehted
nendega (video 17 minutit),
https://www.youtube.com/watch?v=rQA5XoAiCH
U
2. Algebraliste murdude taandamine, korrutamine ja
astendamine (video 46 minutit),
https://www.youtube.com/watch?v=i25j0oRvoaU
3. Ratsionaalavaldise lihtsustamine – tüüpvead
(video 16 minutit),
https://www.youtube.com/watch?v=2Qcjut1svkQ

Õppeprotsessi kirjeldus.

9.klass. Geomeetrilised kujundid
1) kasutab dünaamilise geomeetria programme
seaduspärasusi avastades;
2) leiab kalkulaatorigateravnurga trigonomeetriliste
funktsioonide väärtusi (nt ; tan 74°);
3) kasutab trigonomeetriat, et leida täisnurkse kolmnurga
joonelemendid;
4) kasutab Pythagorase teoreemi geomeetriaülesannete
lahendamiseks;
5) arvutab korrapärase hulknurga pindala (ruut, võrdkülgne
kolmnurk, korrapärane kuusnurk);
6) tunneb kehade hulgast ära korrapärase püramiidi;
7) näitab ja nimetab korrapärase püramiidi põhitahu,
külgtahud, tipu; kõrguse, külgservad, põhiservad, püramiidi
apoteemi, põhja apoteemi;
8) arvutab püramiidi pindala ja ruumala;
9) skitseerib püramiidi;
01/11/2017

Õppeprotsessi kirjeldus.

112

10) selgitab, millised kehad on pöördkehad; eristab neid teiste kehade
hulgast;
11) selgitab, kuidas tekib silinder;
12) näitab silindri telge, kõrgust, moodustajat, põhja raadiust, diameetrit,
külgpinda ja põhja pinda, kasutades ruumiliste kujundite komplekti;
13) selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget (ka
digivahendeid kasutades);
14) arvutab silindri pindala ja ruumala;
15) selgitab, kuidas tekib koonus;
16) näitab koonuse moodustajat, telge, tippu, kõrgust, põhja, põhja
raadiust ja diameetrit ning külgpinda;
17) selgitab ning skitseerib koonuse telglõiget ja ristlõiget (ka
digivahendeid kasutades);
18) arvutab koonuse pindala ja ruumala;
19) selgitab, kuidas tekib kera;
20) eristab mõisteid sfäär ja kera,
21) selgitab, mis on kera suurring;
22) arvutab kera pindala ja ruumala.

01/11/2017
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Näited

A: 1. Leia kümnendiku täpsusega täisnurkse kolmnurga kaatetid, kui
hüpotenuus on 45 ja teravnurk 30°.
2. Korrapärase nelinurkse püramiidi kõigi servade summa on 48 cm ja
põhiservade summa on 12 cm. Kui pikk on külgserv?
B: 1. Leia täisnurkse kolmnurga ümbermõõt, kui üks kaatet on teisest
23 cm võrra pikem ja hüpotenuus on 37 cm.
2. Silindrikujulise plekktoru pikkus on 8 m ja läbimõõt 12 cm. Mitu
ruutmeetrit plekki (sajandiku täpsusega) kulub toru valmistamiseks, kui
valtsühendustele kulub 8% plekist?
C: 1. Leia võrdhaarse trapetsi pindala ruutmillimeetrites kümnendiku
täpsusega, kui alused on 2,8 cm ja 12 mm ning alusnurk 72.
2. Koonusekujulise veeanuma kõrgus on 30 cm ja põhja läbimõõt 20
cm. Põhjenda, kas selles olev vesi mahub kahte silindrikujulisse
nõusse, kui kummagi kõrgus on 12 cm ning ühe raadius on 5 cm ja
teise raadius 8 cm?
Õppeprotsessi kirjeldus.

1998 Rombi külg on 12 cm ja teravnurk 40º. Leia rombi
pindala.
1999 Antud on kolmnurgad ABC ja ADF. Põhjenda, et need
kolmnurgad on sarnased. Arvuta lõigu DF pikkus, kui AC =
10 cm, BC = 12 cm ja AF = 6 cm.

2003 Ristküliku ABCD (vt joon. 3) kohta on antud:
BC = 14 cm, sin α = 0,28, punktid K ja L on vastavalt
külgede AB ja BC keskpunktid. Leia viisnurga AKLCD
ümbermõõt.

Pythagorase teoreem
Tõestus
Ajalugu
Praktilised ülesanded

Täisnurkse kolmnurga
hüpotenuusile ehitatud
ruudu pindala võrdub
ülejäänud kahele küljele
ehitatud ruutude
pindaladega.
(Pythagorase sõnastus)

http://www.mathsisfun.com/pythagoras.html
http://www.mathkang.org/default.html

Võrdkülgne kolmnurk
h  a 2  (0,5a )2 
a
h
0,5a

2
3a
3
a

 a 2  0,252  0,75a 2 
2
4

3a
h
2
ah a 3a
3a
S
 

2 2 2
4

2

3a 2
S
4

Ruut
d  a 2  a 2  2a 2  2 a
d

a

d  2a

Võrdkülgne kolmnurk
Kõrgus=mediaan=nurgapoolitaja
R
r

1
r h
3
2
R h
3

2
3a 2
3
3
R
S
 3 3r 2 
4
4

2014

Õpilase tähelepanu kontrolliks, lihtsaks eluliseks aruteluks ja
leidlikkuse näitamiseks oli ülesandes hea küsimus taimede
istutamise kohta (mitu päevalille tuleb istutada ruudu
diagonaalile, kui taimede vahe peab olema 25 cm ja
esimene taim istutatakse ruudu tippu?). On hämmastav, et
ajakirjanduses esinenud kommentaarides peeti just seda
küsimust raskeks või eksitavaks.

Kalle Velsker, 2014 eksami analüüs

Ristküliku ABCD diagonaalide summa on 34 cm ja lühema
külje AB pikkus on 8,5 cm.
1. Tähista joonisel ristküliku tipud ning täienda joonist
diagonaalidega.
2. Arvuta diagonaalide lõikumisel tekkinud tippnurkade
täpsed suurused. Selgita lahendust.
3. Diagonaalid jaotavad ristküliku neljaks kolmnurgaks.
Arvuta kõikide kolmnurkade pindalad.
4. Arvuta ristküliku tipu B kaugus diagonaalist AC

Tekstülesannete lahendamine võrrandi abil (ka
geomeetria)
https://www.youtube.com/watch?v=Fv_Jk5s76UU
Püramiid
https://www.youtube.com/watch?v=DHZn5giSCZw
Koonus
https://www.youtube.com/watch?v=UZlnNQoZZMQ
Kera
https://www.youtube.com/watch?v=L-A-rfcNcNg

Platooniline keha e. korrapärane hulktahukas (POLY)
www.peda.com/polypro/Welcome.html
heksaeeder, oktaeeder, dodekaeeder, tetraeeder, ikosaeeder

Prismat nimetatakse
TIPUD
SERVAD
põhiservad
külgservad
TAHUD
põhitahud
külgtahud
Kõrgus

E´

F´
F

A´
B´

E

D
C

F

E

A
A

püstprismaks, kui
külgtahud on ristkülikud.

B

D´

C´

D
B

C

kaldprismaks, kui
külgtahkudest vähemalt
üks ei ole ristkülik.

Püstprismaks nimetatakse hulktahukat, mille
põhjadeks on hulknurgad ja külgtahkudeks
ristkülikud.

https://www.youtube.com/watch?v=ssPncHSWljc
https://www.youtube.com/watch?v=UoImQIwEU4w

Püstprisma on korrapärane,
kui tema põhjadeks on korrapärased hulknurgad.

Korrapärane viisnurkne
püstprisma

Korrapärane kolmnurkne
püstprisma
Korrapärane nelinurkne
püstprisma

Korrapärane hulktahukas (polüeeder)
ehk platooniline keha

ehk regulaarne hulktahukas
on hulktahukas, mille kõik tahud on võrdsed
korrapärased hulknurgad ja mille igast tipust lähtub
võrdne arv servi

Kuup ehk heksaeeder ehk
korrapärane kuustahukas

Pindala ja ruumala
Kuup

S= 6a2
V= a3

Risttahukas
S= 2(ab+ac+bc)
V=

abc

Püströöptahukas
S= 2Sp+Sk
V= SpH

S p  ah  ab  sin 

Sk=PH

P=2(a+b)

Püstprisma

H l

S=

2Sp+Sk
V= SpH

Sp

Sk=PH

Mis valemid võiksid veel peas olla...
Kuubi diagonaal

d  3a

Risttahuka
diagonaal
d  a2  b2  c2

Prisma diagonaal

Kui n=3
- diagonaalid
puuduvad

Prisma diagonaallõige
Kui prisma põhjal
on n tippu, siis
saab ühest
servast
joonestada n-3
diagonaallõiget
Kokku erinevaid
diagonaallõikeid

n(n  3)
2

Kui n=3
- diagonaallõiked
puuduvad

Vertikaalne lõige, mis jaotab keha
ruumvõrdseteks osadeks
NB! Suurim diagonaallõige!

2006 Telgi katus on korrapärase nelinurkse püramiidi
külgpinna kujuline (vt joonist). Püramiidi külgserv
pikkusega 8 m moodustab põhiservaga nurga α , mille
koosinus on 0,6 (cosα = 0,6). Täienda joonist, tähista see
tähtedega ja kirjuta välja ülesande andmed. Arvuta, mitu
ruutmeetrit telgiriiet on katuse jaoks vaja osta, kui
töötlemiskadudeks võtta 6% katuse arvutatud pindalast.
Vastus ümarda kümnendikeni. V: 130,3 m2

2010 Disainer valmistas koonusekujulisest toorikust
lambikupli. Selleks lõikas ta toorikust põhjaga
paralleelselt ära ülemise osa ja alumisest osast
valmistas lambikupli (vt joonist). Tooriku põhja läbimõõt
oli 30 cm, kõrgus 36 cm ja äralõigatud koonuse põhja
raadius 10 cm. Arvuta valmistatud lambikupli pindala.
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2007 Joonisel 3 on kujutatud poolsilindrikujuline pealt lahtine veemahuti,
mille mõõtmed on antud meetrites.
1. Arvuta mahuti ruumala kuupmeetrites, ümardades vastuse
sajandikeni.
2. Mitu liitrit see on?
3. Mitu ämbritäit vett on mahutis, kui mahuti on täidetud 90% ulatuses
ja ämber mahutab 9 liitrit?
4. Arvuta ja otsusta, kas 1,5 kilogrammist värvist piisab mahuti
välispinna värvimiseks, kui igale ruutmeetrile kulub 250 g värvi.

Rühmatöö
• Lahendage ülesanded pöörates tähelepanu
lahenduste korrektsele vormistusele.
• Oma rühmatööd esitledes tooge välja
veaohtlikud kohad.
• Millele oleks eksamiks kordamisel vaja pöörata
suuremat tähelepanu?

Kodune ülesanne
• Lugeda läbi Regina Reinupi artikkel „Protsendi
mõiste omandamisele pannakse alus põhikoolis“
• Koostada ja lahendada 2 protsentülesannet,
mille juures kasutada geomeetrilist esitust.
• Saata ülesanded koos lahendustega meilile
aoks@email.com 10.novembriks.
• Koduste tööde analüüs toimub teises moodulis.

Täname tähelepanu eest!
•
•
•
•
•

www.welovemath.ee
Nutisport
GeoGebra
Raudvara vihik
https://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikoolilopueksamid

Küsimused?

Kontaktid
Anu Oks aoks@email.com
Heldena Taperson heldena.taperson@tik.edu.ee
www.welovemath.ee

