
Elulised ülesanded matemaatika tunnis.  

Õpilaste ettevalmistamine 

lõpueksamiks. 

Moodul 2 
 

 

2017 

 

1 



2 

Anu Oks, matemaatika õpetaja-metoodik 
Tallinna Prantsuse Lütseum 

Heldena Taperson, matemaatika õpetaja -
metoodik 

Tallinna Inglise Kolledž 
 

www.welovwmath.ee 
 

http://www.welovwmath.ee/


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%C4EVA%
D5PE/K.Kaasik%20L.Lepmann%20V%E4ike%20metoodika
raamat.pdf 

• „Põhikooli valdkonnaraamat MATEMAATIKA“. 
https://oppekava.innove.ee/pohikooli-valdkonnaraamat-
matemaatika/ 
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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 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m lisa3.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m lisa3.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m lisa3.pdf
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/matemaatika-oppeprotsessid/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid


Tänased tegemised 

o Lõimingud erinevate õppeainetega; 

o Projektitööd; 

o Õpilaste ettevalmistamine eksamiks ja 

metoodilisi näpunäiteid; 

o Küsi aga julgesti! 
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Soovituslik lugemine 

 

o Tublimatele leiab õppematerjali (olümpiaadid, Känguru võistlus jm) Tartu 

Ülikooli Teaduskooli kodulehelt. Õpetamisest ja õppimisest kolmandas 

kooliastmes ning üldpädevuste arendamisest võib lugeda Eve Kikase ja 

Aaro Toomela toimetatud raamatust „Õppimine ja õpetamine kolmandas 

kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine“, mis on ilmunud ka 

veebis.  

o Lõimingu võimalustest saab lugeda Juta Jaani ja Liisa Aru koostatud 

kogumikust „Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas“.  

o Metoodilist tuge ainedidaktikas pakub matemaatika didaktika nimeline 

veebileht.  

o Matemaatika õpetamise metoodikast on juttu ka veebilehel „Põhikooli 

valdkonnaraamat MATEMAATIKA“. Õppekava portaalis on muu hulgas 

õppematerjale õpiraskustega 7.─9. klassi õpilastele. 

Õppeprotsessi kirjeldus 
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9. klass 8. klass 7. klass Kokku 

Kokku 

% 

Ei 3 2 1 6 5% 

Ei, kuigi 

tean 
1 2 3 6 5% 

Jah 22 34 29 85 67% 

Jah, kuna 

tean seda 
14 3 1 18 

14% 

Võib-olla 3 2 6 11 9% 

Kas sa õpiksid matemaatikat meelsamini, kui teaksid,  

et sul läheb seda hiljem reaalses elus vaja? 

Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 

 

„Kas mul on kõike matemaatikat tõesti vaja õppida?“  

„Milleks mul tulevikus funktsioone ja võrrandeid vaja läheb?“. 
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9. klass 8. klass 7. klass Kokku Kokku % 

Ei 10 27 17 54 43% 

Jah 33 11 22 66 52% 

Pole reaalsed   5 1 6 5% 

 Kas matemaatika õpikutes on piisavalt igapäevaelu  

 puudutavaid ülesandeid? 
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Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 

 



Samas oli mõni õpilane välja toonud mitu motiveerimise moodust. 

Mõned näited vastustest: 

o Näidata, et matemaatika on ühiskonna alus. 

o Rohkem raudvara õpetada. 

o Peaks õpetama intuitiivsemalt. On vaja, et õpilased ei näeks 

valemeid, vaid nende aluskontsepte. 

o Iga tund võiks olla eelmisest erinev. Erinevad meetodid ja tehnikad. 

o Rohkem grupitööd, lisainfo otsimine võiks mõne teema juures 

kohustuslik olla. 

o Õpilastele võiks pakkuda õppekavasiseselt või -väliselt huvitavat 

informatsiooni mõnede põnevate teemade kohta, mis veel 

õppekavas ei sisaldu. 

o Öelda, et õpid enda jaoks, hinded pole tähtsad. 

o Korraldada klassisiseseid võistlusi. Õpetaja võiks e-päevikusse 

kirjutuda kiituseid. 
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Aga toodi välja ka selliseid ettepanekuid: 

o Võiks panna paremaid hindeid ja teha lihtsamaid 

töid. 

o Õpilasi peab ähvardama. 

o Õpilasi tuleb sundida õppima. 
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9. 

klass 

8. 

klass 

7. 

klass 

Rohkem näiteid 

igapäevaelust 
10 12 12 

Põhjendada, miks 

vaja läheb 
8 6 12 

Kõik sõltub 

õpetajast 
11 7 2 

Tempo võiks olla 

aeglasem 
4 1   

Siduda teiste 

ainetega 
3 3   

Õppemeetod võiks 

olla mängulisem 
  9   

Matemaatika õppimise motiveerimise võimalused õpilaste  

arvates klassiti 
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Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 

 



Integratsiooni SA juht  Irene Käosaar esitas toreda 

võrdluse:  

“Matemaatika õppimist koolis ja selle hilisemat kasutust ei 

saa mõõta üks-ühele, et kas läks täpselt seda teoreemi vaja 

või võrrandit. Matemaatika õppimine aitab arendada loogikat 

ja aju treenida. Ega Tammsaaret ka koolis selleks ei loeta, et 

seda hiljem peast teada.” 

12 



Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Monika Raudsik 

tõdes oma lastevanematekooli loengus:  

„Oskus näha matemaatikat meie ümber aitab kõrvaldada 

arvamust, et matemaatika seisneb pelgalt korrutustabelis ja 

tekstülesannete lahendamises ning et seda ei lähe mujal 

vaja kui poes või pangas raha lugedes... Igast inimesest ei 

pea saama matemaatika doktorit, aga matemaatika ilu ja 

võimalusi enese ümber näha võivad ometi kõik!“ 
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Targo Tennisberg on oma artiklis „Mis sellest matemaatikast 

kasu on?“ välja toonud mõned põnevad mõtted. 

„Olen ise varajasest lapsepõlvest saadik matemaatikaga sõber 

olnud, armastanud ülesandeid lahendada ning matemaatikat ka 

ülikoolis õppinud.  

Sellegipoolest polnud ka minul endal õpingute ajal selget 

arusaama, milleks see vajalik on. Õpetajad-õppejõud sukeldusid 

üldjuhul kohe konkreetsetesse reeglitesse, valemitesse ja 

ülesannetesse, selgitamata, miks neid tarvis läheb.  

Mõistmine, mis sellest kõigest kasu on, saabus alles 5–10 aastat 

pärast ülikooli lõpetamist. Siis leidsin matemaatika sügavamad 

seosed teiste teaduste ja praktilise eluga.  

Kummitama jääb aga mõte, et kui see arusaam oleks varem 

eksisteerinud, olnuksid ka õpingud efektiivsemad ning 

motivatsioon kõrgem.“ 
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Milleks siis matemaatika?  

• Ülesannete lahendamise oskust on vaja igal mõtlemist 

nõudval ametikohal. Igapäevatöö koosneb suurel määral 

ülesannete lahendamisest ehk küsimustele vastuste 

leidmisest.  

• Matemaatika arendab kriitilise mõtlemise oskust, sest 

matemaatikas ei aktsepteerita ühtki teadmist ilma 

põhjenduseta.  

• Matemaatikaoskus aitab meil teha rahaliselt kasulikke 

otsuseid, sest me mõistame ettevõtete toimimise 

dünaamikat ja majanduse arengu seaduspärasusi (mis 

baseeruvad kõik matemaatikal) ja ei lase ennast haneks 

tõmmata sms-laenude ja püramiidskeemidega. 

• Suurimat majanduslikku väärtust loob tänapäeval uute 

asjade väljamõtlemine ning realiseerimine ehk siis 

inseneritöö.  
Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 
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Lõimingud 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade 

õppega kahel viisil.  

o Õpilastel kujuneb teistes ainevaldkondades 

rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise 

kaudu arusaam matemaatikast kui oma universaalse 

keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi 

ainevaldkondi.  

o Teiste ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud 

ülesannete kasutamine annab õpilastele ettekujutuse 

matemaatika rakendamise võimalustest.  

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
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Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.  

Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, luuakse tekste, 

sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse neid 

tõlgendama ja esitama.  

Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja 

matemaatika oskussõnavara ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades 

arendatakse funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas 

visuaalselt esitatud infost arusaamist. Juhitakse tähelepanu 

arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli jm teabe 

korrektsele vormistusele. Selgitatakse võõrkeelse 

algupäraga matemaatilisi mõisteid ning võõrkeeleoskust 

arendatakse lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel.  

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
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Loodusained.  

Tihedat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha 
loodusvaldkonna ainete õpetajatega. Niisuguse 
koostöö viljakus oleneb ühelt poolt 
matemaatikaõpetaja teadmistest teistes 
valdkondades õpetatava ainese kohta ning teiselt 
poolt loodusainete õpetajate arusaamadest ja 
oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle 
keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada.  

Uurimuslik õpe loodusainetes eeldab, et õpilased 
oskavad vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud 
andmeid analüüsida ning vaatluste ja 
eksperimentide tulemusi graafiliselt, diagrammide ja 
tabelitena esitleda.  

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
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Matemaatikat leidub rohkelt looduses, kus väga paljud 

seaduspärasused tulenevad matemaatikast. Looduses on 

palju seoseid Fibonacci arvude ja kuldlõikega. Näiteks on 

päevalille spiraali välimises osas on 55 ja sisemises osas 34 

õiekest, inimese pikkus jagatud pikkusega nabast kuni maani 

peaks keskmiselt andma kuldlõike, teo koja keerud 

moodustavad nn kuldse spiraali jne. 

Ekskursioon näiteks AHHAA keskusesse, Energia muuseumisse jne 
21 



http://novaator.err.ee/257358/michelangelo-kasutas-

sixtuse-kabeli-lae-maalimisel-matemaatikat 
 

Õpilaste uurimistöö 

https://www.youtube.com/watch?v=nzRB7qM1SOY 

 

 

Energia avastuskeskus 

 
 

Kuldlõike joonestamine 
https://www.youtube.com/watch?v=UBF9mj_FAEc 
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Sotsiaalained.  

o Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot 

mõista ja valida: eristada olulist ebaolulisest, leida (tekstist, 

jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud andmed.  

o Ülesande lahendust vormistades, hüpoteese ja teoreeme 

sõnastades arendatakse oma mõtete selge, lühida ja täpse 

väljendamise oskust.  

o Koos matemaatikamõistetega saab anda õpilastele teavet 

sellistel olulistel ühiskonda puudutavatel teemadel nagu 

rahvastiku struktuur ja erinevate sotsiaalsete gruppide osakaal 

selles, üksikisiku ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid, 

viivised, kiirlaenu võtmise ohud, promilli ja protsendipunkti 

kasutamine igapäevaelus jne. Sotsiaalvaldkonnast 

pärinevaid andmeid kasutatakse statistikat puudutavate 

matemaatikateemade puhul.  

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
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o Õpitakse kasutama erinevaid teabekeskkondi (hindama õpitu 

põhjal näiteks meedias avaldatud diagrammide tõele 

vastavust), tutvutakse kehtiva maksusüsteemiga. Loogiline 

arutlus ja faktidele toetuv mõtlemine aitavad inimestel elus 

õigeid otsuseid teha. Praktilised tööd, rühmatööd ja projektides 

osalemine kujundavad koostöövalmidust, üksteise toetamist ja 

üksteisest lugupidamist.  

www.minuraha.ee 

http://www.stat.ee/files/koolinurk/ 

http://valitseomaraha.ee/ 
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Kunstiained.  

o Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt 

seotud. Kunstipädevuse kujunemist saab toetada geomeetria 

rakendusi demonstreeriva materjaliga sellistest 

kunstivaldkondadest nagu arhitektuur, ruumikujundus, 

ornamentika, disain jne.  

o Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses 

vaadeldavate objektide analüüsil. Kujundite oluliste tunnuste 

liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, 

nagu ka piltidel olevate esemete-nähtuste tunnuste võrdlemine 

ja liigitamine.  

o Lõimingu tulemusel oskavad õpilased märgata 

arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha erinevate 

geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse 

korral leida tuttavate kujundite pindala ja ruumala.  

o Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust 

harilike murdudena.  
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Aastast 2008 on Nõo Reaalgümnaasiumi eestvedamisel 

korraldatud õpilasvõistlusi „Märka matemaatikat enda 

ümber!“ matemaatikaprogrammide Wiris ja GeoGebra 

populariseerimiseks ning matemaatika seostamiseks 

igapäevaeluga. Võistlustel tuleb koostada tekstülesandeid 

igapäevaelust ja leida matemaatilisi kujundeid fotodelt, 

kunstiteostelt või luua ise matemaatikat kasutades 

kunstiteost.  

Anne Küüsmaa õpilaste projektitööd 

www.welovemath.ee 

http://kunstiabi.weebly.com/ 
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Muusika loomisel kasutatakse palju matemaatikat: 

taktimõõt, helikõrgused, korduste arv jne. Matemaatilistest 

arvudest on püütud leida muusikat. Kui võtta arv pii 

komakohad ja igale numbrile panna vastavaks noot 

järjekorras la-minooris (la = 1, si = 2, do = 3 jne), siis tuleb 

välja ilus meloodia 

(https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-

5HUU&feature=player_ embedded).  
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Tehnoloogia.  

Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse 

tundides tehakse tööde kavandamisel ja valmistamisel 

praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid 

jne.  

Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
28 



Loomulikult leidub matemaatikat rohkelt ehituses, 

kus peab arvutama nurki, pindalasid, ruumalasid. 

Võib ju arvata, et selleks on matemaatikat vaja 

inseneridele, kes meile majad ehitavad. Aga 

matemaatikat vajame ka kodu remontimisel. 

Peame teadma, palju kulub värvi, põrandaplaate 

või tapeeti. Samuti läheb matemaatilisi arvutusi 

vaja uue mööbli ja ka uute kardinate soetamisel. 

Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 
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Õpilaste projektitööd Eesti Disaini ja 

Tarbekunstimuuseumis 

Töö 1 

Töö 2 

Töö 3 
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Geomeetria+ETDM-s+Järvine+ja+Ojamaa.pptx
Geomeetria+Tarbekunsti+muuseumis_Eike-Roosi+Toom_Triinu+Piliste.pptx
Geomeetria+Tarbekunsti+muuseumis_Eike-Roosi+Toom_Triinu+Piliste.pptx
Tarbek.muuseum/Geomeetria muuseumis_Liina_Marie_11A.pptx


Kehaline kasvatus.  

o Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste 

võrdlemises ja edetabelites esitatava info mõistmises. 

o Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike eluviiside, 

liikumise ja sportimise tähtsust inimese tervisele, samuti 

meditsiinisaavutuste olulisust. Objektiivsete arvandmete alusel 

saab hinnata oma tervisekäitumist, näiteks suhkru kogust 

toiduainetes, liikluskäitumist (kiirus, pidurdusteekond, nähtavus) 

jm.  

o Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad kaasa ühikute ja 

mõõtmissüsteemidega seotud põhimõistete omandamisele. 

o Ühe matemaatikas käsitletava tegelikkuse mudeli ehk kaardi 

järgi orienteerumise oskust õpitakse kehalise kasvatuse 

tundides. Järjepidevus, täpsus ning kõige lihtsama ja parema 

lahenduskäigu leidmine on nii matemaatika kui ka spordi 

lahutamatu osa.  Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 3 
31 



o Sport on matemaatikaga sama tihedalt seotud. Jätame lihtsama 
kergejõustiku kõrvale, sest pikkused, kiirused ja aeg on kõigile selged, et 
siin on matemaatikaga tegemist. Võtame näiteks jalgpalli. Juba pall on 
osake matemaatikast. Nn vanaaegne jalgpall sooviti kujundada võimalikult 
lähedane keraga – kärbitud ikosaeeder koosnes 32 tasapinnast (20 
kuusnurka ja 12 viisnurka) ning iga ühenduskoht suurendas palli lennu 
stabiilsust. Iga järgmine pall on arendatud vähemate tasapindadega, et 
saada võimalikult sileda pinnaga pall. Nii tekib vähese vindi korral, või kui 
vinti pole sootuks, palli taga õhukeeris, mis paneb palli nii-öelda planeerima 
ehk kaootiliselt liikuma ja pallimäng on muutunud ettearvatumaks ja 
seetõttu huvitavamaks.  

o Mõnikord tuleb jalgpallis peaga väravat lüüa ja kuigi pall on sihitud võrku, 
võib see lennata kaugelt mööda. Miks? See on tingitud mängija ja palli 
liikumise suunast ehk vektoritest. Kuna langemisnurk võrdub 
peegeldumisnurgaga pinnanormaali suhtes, tuleks lüüa pinnanormaali 
suunas. Vektorite kombinatsioon – pea liikumise suund, palli liikumise 
suund ja pea põrkest tingitud tagasitõmbumise refleks – suunab palli otse 
võrku. 
 

Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 
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Tuntud koolitaja Indrek Saul kirjutas:  

“Matemaatika on kõikide teiste ainete vundament. 

Matemaatika õpetab süsteemselt mõtlema: taipama seoseid, 

eristama olulist ebaolulisest, ennustama tulevasi 

sündmuseid.  

Ilma matemaatikata ei oleks tsivilisatsiooni, sest mida vähem 

on süsteemset mõtlemist, seda rohkem on inimene lihtsalt 

üks ahvilistest.” 
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Rõhutada, et matemaatika treenib mälu ja arendab loogilist mõtlemist.  

Äripäeva ITuudiste toimetuse juht Aali Lilleorg pani kirja kaks mõtet:  

1) Minu matemaatika klassi tahvli kohal oli lause: “Matemaatika on uduste 

mõtete suurim vaenlane” ja sellega ma olen nõus olnud kogu oma elu.  

2) Mulle meenub mõte, mida kuulsin maailmatasemel kongressil NASA 

esindajalt: “On üks väike ja lihtne asi, mida igaüks saab maailma 

paremaks muutmiseks teha – see on rääkimine, et matemaatika on 

äge.” 

o Lahti seletada, kuidas matemaatika arendab aju ja loogilist mõtlemist.  

o Matemaatika aitab kiirelt mõelda, seoseid luua, hoiab mälu aktiivsena ning 

sellega koos ka peatab vananemisprotsessi, parandab reageerimisvõimet.  

o Matemaatikatundides saadud oskus teatud andmete põhjal vastuseid leida 

on mulle läbi aegade kõige suuremat tööalast edu toonud. 

o Andes sõnumi, et matemaatika oskamine näitab mõtlemisvõimet üldiselt. 
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Huvi matemaatika vastu sõltub õpetajast  

o Õpetaja ei tohiks õpetada ühtki matemaatilist kontseptsiooni, kui ta ei oska 

nimetada mõnda selle praktilist kasutusvaldkonda.  

o Ülioluline on rõhutada erinevate matemaatiliste tõestuste tähtsust ning neid 

tõestusi võimalikult efektiivselt demonstreerida.  

o Valemid ei kehti mitte sellepärast, et mõni autoriteet seda ütleb, vaid 

sellepärast, et need on tõestatud ning igaühel on võimalik seda tõestust 

kontrollida. 

o Mistahes aine puhul sõltub kõik selle aine esimesest õpetajast.  

o Kui õpetaja on ise matemaatikast huvitatud, annab ta selle huvi ka õpilastele 

edasi. 

o Kasvatada õpilases julgust küsida kasvõi kolm korda ühe sama ülesande 

kohta.  

o Anda igale õpilasele just temale jõukohaseid ülesandeid ja korrata uut, kuni 

tekib kindlus, et oskan. 

o Kuigi erinevaid arvamusi ja ettepanekuid oli palju, võib vastuseid rühmitades 

öelda, et 17% vastanutest arvas, et huvi matemaatika vastu sõltub 

õpetajast. Seda pakkusid suhteliselt võrdselt kõik rühmad sõltumata koolis 

saadud hinnetest või teaduslikust kraadist. 

Henrik Värnik „KUIDAS MOTIVEERIDA ÕPILASI MATEMAATIKAT ÕPPIMA?“ 

Uurimistöö TIK, 2017 
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Projektitööd 

TIKi projektipäevad 

o Kõik hiired armastavad juustu :).  

Koostöös Estoveriga tutvusime esimesel päeval juustu 

pakendamise ja ajalooga ning degusteerisime erinevaid 

juustu sorte. Teisel päeval valmistasid õpilased toite 

(eeskätt juustuga), kus retseptid olid esitatud nii, et 

õpilased pidid ka matemaatikaoskusi rakendama.  

o Arhitekt- kunstnik või matemaatik. 

Esimesel päeval külastasime Arhitektuurimuuseumi ning 

osalesime töötoas. Teisel päeval tutvusid õpilased 

põhjalikumalt GeoGebra arvutiprogrammiga ning tegid selle 

abil oma „ideaalkooli“ projekti/joonise. 

36 



o Kunst ja geomeetria. 

Esimesel päeval rääkisime geomeetriast kunstis ja 

külastasime KUMUs Hilma af Klinti näitust. Teisel 

päeval joonistasid õpilased ise oma Klintist 

inspireeritud teosed. 
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Projektitööd 

TPLi projektitööd/päevad 

o Leia muuseumist (tarbekunstimuuseum) geomeetriat ja 
pildista geomeetriat kunstis (ilma välguta on lubatud!). 
Näiteks ring, kolmnurk, ristkülik,ruut, püramiid, kuup, 
kera jne. Tee esitlus oma fotodest (miinimum 10 erinevat 
geomeetrilist kujundit), lisa juurde antud geomeetriliste 
kujundite ümbermõõdu ja pindala valemid (NB! 
Ruumiliste kujundite puhul, mida me veel pole õppinud, 
ei ole valemeid vaja, vaid ainult nimetust - võid ka 
vikipeedia abi kasutada!) 

o Aja planeerimine.  Koostada oma õppimisele kuluva aja 
kohta nädala raames statistiline uurimus koos 
illustreeriva diagrammiga. 

o Erinevate kaubakettide hinnavõrdlused ja 
sooduspakkumised (protsendi teema). 
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Tahk- ja pöördkehad arhitektuuris ja igapäevaelus 
https://docs.google.com/presentation/d/1Q_9wz2RvI79RryYOCC1VnXzbfvnK7
pHQd5kYuUtmp6E/edit#slide=id.p13 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1c1rFZE3O59jZguaAxIaAJvgbBlfR7dY
V2Mw8mBBe27I/edit#slide=id.g1de8de8737_1_16 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1q7Bo3_dDvI5VoI49_uZilFRFrh8sU_qi
sD4FmQEXJQI/edit#slide=id.g2224113e9f_0_29 

 
https://docs.google.com/presentation/d/1sh7az3artqebWIikUcg6e6i6WuQ3cmK
zazadRiUaqDI/edit#slide=id.g1de828b232_0_0 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1mO1MDNviAfJaIfLSR_6gugJAMLbDw
ockPjKQGRmXNoE/edit#slide=id.p 

 

Töö1 

Töö2 
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https://docs.google.com/presentation/d/1Q_9wz2RvI79RryYOCC1VnXzbfvnK7pHQd5kYuUtmp6E/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Q_9wz2RvI79RryYOCC1VnXzbfvnK7pHQd5kYuUtmp6E/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1c1rFZE3O59jZguaAxIaAJvgbBlfR7dYV2Mw8mBBe27I/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1c1rFZE3O59jZguaAxIaAJvgbBlfR7dYV2Mw8mBBe27I/edit
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https://docs.google.com/presentation/d/1q7Bo3_dDvI5VoI49_uZilFRFrh8sU_qisD4FmQEXJQI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1q7Bo3_dDvI5VoI49_uZilFRFrh8sU_qisD4FmQEXJQI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1q7Bo3_dDvI5VoI49_uZilFRFrh8sU_qisD4FmQEXJQI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1sh7az3artqebWIikUcg6e6i6WuQ3cmKzazadRiUaqDI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1sh7az3artqebWIikUcg6e6i6WuQ3cmKzazadRiUaqDI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1sh7az3artqebWIikUcg6e6i6WuQ3cmKzazadRiUaqDI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1mO1MDNviAfJaIfLSR_6gugJAMLbDwockPjKQGRmXNoE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1mO1MDNviAfJaIfLSR_6gugJAMLbDwockPjKQGRmXNoE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1mO1MDNviAfJaIfLSR_6gugJAMLbDwockPjKQGRmXNoE/edit
Tarbek.muuseum/9.kl umarkehadfotosessioon/Vaher jt..pptx
Tarbek.muuseum/9.kl umarkehadfotosessioon/LiisaCelinaDaniela.wmv


Kolmnurkade sarnasus- pikkuste kaudne 

mõõtmine 

 

Töö1  

https://www.youtube.com/watch?v=QfJXLzomgAk 

Töö2 
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Math project.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=QfJXLzomgAk
https://www.youtube.com/watch?v=QfJXLzomgAk
Tarbek.muuseum/Puumootmine/Puu+kaudne+mõõtmine.pptx


Eksami eesmärgid  
 

Põhikooli lõpueksamite läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike 

õppekavade või õpilase õppe aluseks oleva õppekava, 

üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja III 

kooliastme õpitulemuste omandatust selleks, et:  

 

1) anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile 

võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja 

õpetamise tulemuslikkusest ning sellest, milline on kooli 

panus õpilaste edasijõudmisse;  

2) selgitada, kuidas õppe tulemuslikkus ning kooli panus õpilaste 

edasijõudmisse on ajas muutunud;  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
41 



3) anda riigile informatsiooni hariduspoliitiliste otsuste 

tegemiseks;  

4) toetada riikliku õppekava rakendamist ning suunata 

eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;  

5) teha otsus õpilase põhikooli lõpetamise kohta. 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
42 



Õpitulemused  
 

III kooliastme lõpuks õpilane 
 

1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid 

erinevate eluvaldkondade ülesandeid lahendades;  

2) püstitab hüpoteese, kontrollib neid, üldistab ning arutleb 

loogiliselt, põhjendab väiteid;  

3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit ja muid 

abivahendeid;  

4) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning 

loob neist süsteemi;  

5) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab 

neid edasist tegevust kavandades. 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 43 



1. ARVUTAMINE JA ANDMED  
 

Õppesisu  
 

Arvutamine ratsionaalarvudega.  

Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). 

Arvu standardkuju.  

Naturaalarvulise astendajaga aste.  

Arvu ruutjuur.  

Statistiline kogum ja selle karakteristikud (sagedus, 

suhteline sagedus, aritmeetiline keskmine).  

Tõenäosuse mõiste.  

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste 

harjutamiseks.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 44 



Õpitulemused  
 

Õpilane  

 

1) liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise 

astendajaga ratsionaalarve peast, kirjalikult ja taskuarvutiga 

ning rakendab tehete järjekorda;  

2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul;  

3) ümardab arve etteantud täpsuseni;  

4) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust 

ning kasutab astendamise reegleid; 

5)  selgitab arvu ruutjuure tähendust ja leiab peast või 

taskuarvutil ruutjuure;  

 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
45 



6) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, 

korrastab seda, moodustab sageduse ja suhteliste sageduste 

tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise 

keskmise järgi;  

7) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel 

sündmuse klassikalise tõenäosuse. 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
46 



http://nutisport.eu/ 
 

Jaguvustunnused. 

Ümardamine 

Murdude taandamine 

Arvu standardkuju 

Arvu ruutjuur 

Astendamine. Tehted astmetega. 
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Välk-pauk 

• Teemad 

• Küsimused 

48 

9klVälkpauk.doc
Valkpauk 9. kl (2).doc


Tõenäosus 
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Heidi otsustas peale herneste kasvatada ka kobartomateid. 

Ta loendas kobarates olevate tomatite arvu ja sai sordi 

Moneymaker jaoks järgmise vaatlusrea: 6, 5, 5, 8, 8, 7, 9, 6, 

5, 10, 9, 9, 7, 8, 8, 8, 6, 9, 8, 10. Koosta kobaras olevate 

sagedustabel ning leia 

1. mood;  

2. aritmeetiline keskmine; 

3. illustreeri ülesannet sektordiagrammiga. 

Kordamisel lahendada näiteks 
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Statistika 

51 



2. PROTSENT  
 

Õppesisu  
 

Protsendi mõiste ja osa leidmine tervikust (kordavalt).  

Promilli mõiste tutvustavalt.  

Terviku leidmine protsendi järgi.  

Jagatise väljendamine protsentides.  

Protsendipunkt. Kasvamise ja kahanemise väljendamine 

protsentides.  

Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste 

harjutamiseks.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 52 



Õpitulemused  
 

Õpilane  

 

1) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi;  

2) väljendab murruna antud osa;  

3) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest;  

4) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist 

protsentides;  

5) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes 

esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, 

sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud 

kulutusi ja ohte;  

6) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 53 
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• Funktsionaalse lugemise oskuse kontroll. 

• Ülesande oskuslik lahendamine näitas 

kõigepealt õpilase suhtluspädevust, kuid ka teisi 

pädevusi, nagu väärtus-, õpi- ja 

ettevõtlikkuspädevus. 

• Vead protsentarvutustes.  

 

Kalle Velsker, 2014 eksami analüüs 
55 
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http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Matemaatika/mat_PK%202016%20HJ_eesti.

pdf 
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• Kuidas vigadest hoiduda? 

http://nutisport.eu/ 
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3. ALGEBRA  
 

Õppesisu  
Üksliige ja hulkliige.  

Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega.  

Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe ruudu valemid. Võrrandi 

põhiomadused.  

Lineaarvõrrand.  

Lineaarvõrrandisüsteem.  

Täielik ja mittetäielik ruutvõrrand.  

Võrdekujuline võrrand. Võrdeline jaotamine. Arvutiprogrammide 

kasutamine võrrandite ja lineaarvõrrandisüsteemide 

lahendamisel.  

Algebraline murd. Tehted algebraliste murdudega. 

Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide 

abil.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 60 



Õpitulemused 
  

Õpilane 

 

1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab 

üks- ja hulkliikmeid ning jagab üksliikmeid ja hulkliiget 

üksliikmega;  

2) tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab 

abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget);  

3) taandab ja laiendab algebralist murdu; liidab, lahutab, 

korrutab ja jagab algebralisi murde;  

4) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi;  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 61 



5) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja 

võrdekujulisi võrrandeid;  

6) lahendab lineaarvõrrandisüsteeme;  

7) lahendab täielikke ja mittetäielikke ruutvõrrandeid;  

8) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja 

võrrandisüsteemide abil.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 62 
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Lihtne ja traditsiooniline ülesanne, aga 

 

• Miinusmärk sulu (murru) ees ....... 

• Liidetavaid ei saa taandada 
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võivõi

Kuidas vigadest hoiduda? 
 

• Liidetavaid ei saa taandada 
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• Abivalemid pähe! 
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Võrrandi abil lahenduvad tekstülesanded. 

Lahenduse vormistamine. 

70 



Tekstülesande lahendamiseks võrrandi abil 

1. Loe ülesande tekst tähelepanelikult läbi. 

2. Otsusta, millise suuruse tähistad 
tundmatuga ja koosta teksti põhjal 
võrrand. 

3. Lahenda võrrand. 

4. Kontrolli saadud tulemust teksti järgi- tee 
sisuline kontroll. 

5. Loe veelkord ülesanne läbi ja kirjuta 
vastus. 
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Idee 

Plaani 
koostamine 

Lahendamine 
Kontroll 

Lahendusest 
 loobumine 

Lahenduse 
õigeks  
tunnistamine 

Tagasivaade ja 
vastuse kirjutamine 

Uus ülesanne 

Anu Palu 

Tutvumine  
ülesandega 
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Presidendi vastuvõtutoa mõõtmed on 10m X 12 m. 

Toa põrandal on ristkülikukujuline vaip, mis on igast 

toa seinast ühel kaugusel. Vaiba pindala on kaks 

kolmandikku toa pindalast. Kui kaugel on vaiba 

servad toa seintest? (T. Tõnso, Matemaatika 9. 

klassile) 

Lahendus. 

Olgu vaiba kaugus toa seintest x m.  

Kui toa pindala on 10·12=120 (m²), siis vaiba 

pindala on  

)(80120
3

2 2m
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Vaiba pikkus on 12-2x (m) ja laius 10-2x (m). 

Vaiba pindala on (12-2x)(10-2x)= 80 (m² ) 

Lihtsustan ja lahendan võrrandi. 

x²-11x+10=0 

x m 

x m 10 m 

12 m 

80 m² 

10

1

2

1





x

x

Ei sobi, kuna vaip ei saa olla seinast 10 m kaugusel 
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Kontroll. 

Kui vaip on seinast 1 m kaugusel, siis vaiba 

mõõtmed oleksid 10-2·1=8 (m) ja 12-2·1=10 (m). 

Vaiba pindala on 8·10=80 (m²), mis on kaks 

kolmandikku toa pindalast 120 m²-st 

 

  3

2

120

80


Vastus. Vaiba servad on toa seintest 1m 

kaugusel. 
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2010 Linnade A ja B vaheline kaugus mööda peateed on 75 km ja 

mööda kõrvalteid 81 km. Linnast A väljusid samaaegselt buss ja 

veoauto. Buss sõitis mööda peateed ja läbis tunnis 5 km rohkem kui 

veoauto, mis sõitis mööda kõrvalteid. Buss jõudis linna B 18 minutit 

veoautost varem. Leia veoauto kiirus.  

10

3

5

7581





xx
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2014 Kaks kilogrammi viinamarju ja üks kilogramm pirne 

maksab kokku 5 eurot. Kui viinamarjade kogust vähendada 

4 korda ja pirnide kogust suurendada 200 g võrra, siis 

tuleks ostu eest maksta 2 eurot ja 58 senti. Arvuta 

viinamarjade ja pirnide kilohind.  

See oli traditsiooniline ülesanne samatüübiliste seas. Vaielda 

võib vaid teise võrrandi koostamise keerukuse üle. Ühelt 

poolt nõudis see rohkem teadmisi ja mõttetööd kui esimene 

võrrand, kuid teiselt poolt oli hea, et kõrvuti esinesid 

matemaatilised väljendid vähendada, suurendada, korda ja 

võrra, sest mõistete vastandamine kiirendab äratundmist. Kui 

tekstis on vaid üks kahest (korda või võrra), tekib õpilasel 

tavaliselt küsimus, kas see tähendab liitmist/lahutamist või 

korrutamist/jagamist.  

NB! Kontroll andis 2 punkti! 
Kalle Velsker, 2014 eksami analüüs 77 
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2015 On antud võrrand  
5

3

4

22 


 xxx

.1) Lahenda antud võrrand ja kontrolli lahendite õigsust. 

 2) Arvuta leitud  

lahendite pöördarvude 

 korrutis.  
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Põhivead:  

• Korrektne lahenduse vormistamine/sõnastamine 

• Tekstülesandel puudus sisuline kontroll (õpilased ei osanud  

seda üldse teha või kontrollisid lahenduses kasutatud võrrandeid)  

 http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
82 
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2016 

84 



4. FUNKTSIOONID  
 

Õppesisu  

 

Muutuv suurus, funktsioon.  

Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus.  

Praktiline töö: võrdelise ja pöördvõrdelise seose 

määramine (nt liikumisel teepikkus, ajavahemik, kiirus). 

Lineaarfunktsioon.  

Ruutfunktsioon. 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
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Õpitulemused  
 

Õpilane  

1) selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete 

põhjal;  

2) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui 

arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult funktsiooni ja 

argumendi väärtusi;  

3) selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) 

funktsiooni graafiku asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni 

avaldises olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainult 

ruutliikme kordajast ja vabaliikmest);  

4) selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult 

ja valemist;  

5) loeb jooniselt parabooli haripunkti ja arvutab parabooli 

haripunkti koordinaadid.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 86 



2014 On antud funktsioon 

a) Arvuta selle funktsiooni nullkohad, 

b) Arvuta selle funktsiooni haripunkti koordinaadid. 

c) Leia selle funktsiooni graafiku ja y-telje lõikepunkti 

koordinaadid. 

d) Joonista selle funktsiooni graafik, kui x-i väärtuse 

muutuvad -2st 4ni.  

322  xxy

Lihtne ülesanne: kaks põhjendust: ülesanne oli traditsiooniline,  

tavapärane, harjumuspärane ja ülesanne oli konkreetne,  

tekst arusaadav.  

Traditsioonilisus ei olnud siin negatiivse varjundiga, sest  

ruutfunktsioon on koolis väga tähtis, selle graafikut ja omadusi  

peab hästi tundma ning oskama leida vajalikke suurusi.   

On tähtis, et õpilane joonestaks põhikoolis parabooli ette antud  

piirkonnas ka veidi üle piirkonna otste, nagu näidati  

hindamisjuhendis. Kalle Velsker, 2014 eksami analüüs 
87 
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Ülesandes oli hästi välja mõeldud situatsioon, mis lubas  

alaülesande 6.3 korral lugeda õigeks nii vastuse jah kui ka ei ja  

argumenteeritult kumbagi neist põhjendada.  

Ülesanne kontrollis pigem arutlusoskust ja selle tulemuse – 

põhjenduse kirjapanekut kui funktsionaalset lugemisoskust.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 91 



2015 On antud funktsioon   

Selle funktsiooni graafiku haripunkt on H(0;-2) ning punkt A(2;6) 

asub selle funktsiooni graafikul. 

a) Arvuta selle funktsiooni ruutliikme kordaja a ja vabaliige c. 

b) Kirjuta selle funktsiooni valem. 

c) Arvuta selle funktsiooni nullkohad. 

d) Joonesta selle funktsiooni graafik. 

e) Kas sirge                   lõikab selle funktsiooni graafikut? 

Põhjenda vastust. 

0,2  akuscaxy

 

Funktsioonide teema oli õpilastele üldiselt üsna raske ja sisu  

poolest arusaamatu, eksiti kõiges (ei tuntud mõisteid nullkoht ja  

haripunkt; ruutfunktsiooni graafiku joonestamiseks arvutati  

kümneid väärtusi, graafikuks joonestati sirge või suvaline  

kõverjoon jne).  

 
http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 

42  xy
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http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 93 



www.welovemath.ee 
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http://www.welovemath.ee/
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Ruutfunktsiooni tüüp Ruutvõrrand 

nullkohtade 

leidmiseks 

Lahendusvõte Näide ruutvõrrandi lahendamise kohta Ruutfunktsiooni graafik 

y = ax2 + bx 

Kui a > 0, siis avaneb 

parabool ülespoole, kui 

a < 0, siis avaneb 

parabool allapoole. 

Sellisel ruutfunktsioonil 

on alati üks nullkohtadest 

x = 0. 

Parabooli telg on sirge, 

mis läbib x telge kohalt x 

=- . 

See on ka haripunkti 

abstsisskoordinaat xh. 

Haripunkti ordinaadi yh 

saab arvutada 

ruutfunktsiooni valemist 

yh = axh
2 + bxh. 

Mittetäielik 

ruutvõrrand 

ax2 + bx = 0 

Lahendamiseks tegurdame 

ruutvõrrandi vasaku poole tuues 

sulgude ette teguri x. 

ax2 + bx = 0 

x(ax + b) = 0 

Vasakul poolel on pärast 

tegurdamist kahe teguri korrutis x ja 

ax + b. Korrutis saab olla 0 üksnes 

siis, kui üks vähemalt üks teguritest 

on 0. Seega tuleb võrrandi üheks 

lahendiks 

x1 = 0 

Teise lahendi x2 saame siis, kui 

lahendame lineaarvõrrandi 

ax + b = 0 

4x2 + 3x = 0 

x(4x+ 3) = 0 

x1 = 0 

4x+ 3 = 0 

4x = -3 | : 4 

x2 = - 3/4 

y = ax2 + bx + c 

Kui a > 0, siis avaneb 

parabool ülespoole, kui 

a < 0, siis avaneb 

parabool allapoole. 

Parabooli 

sümmeetriateljeks on telg 

x = .  See on ka 

haripunkti  

abstsisskoordinaat xh. 

Parabool lõikab x telge 

punktis (0; c) 

Nullkohad võivad ka 

puududa (seda saab 

otsustada ruutvõrrandi 

diskriminandi D järgi). 

Taandamata  

täielik 

ruutvõrrand 

ax2 + bx +c = 0 

Lahendamiseks on valem. Juhul, kui 

ruutliikme kordaja on negatiivne, 

siis on arukas korrutada kogu 

ruutvõrrand läbi teguriga -1. 

 

 

 

 

 

Kui D > 0, siis on kaks erinevat 

lahendit. 

Kui D= 0, siis on kaks võrdset 

lahendit 

Kuid D < 0, siis lahend puudub ning 

ruutvõrrandit ei ole mõtet edasi 

lahendada. 

Kuna ruutliikme kordaja on negatiivne, 

siis korrutame selle läbi teguriga -1. 

-2x2 + 3x + 2 = 0 |∙ (-1) 

2x2 - 3x - 2 = 0 

a

Db
x

2




acbD 42  25)2(24)3(
2

D

4
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x
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Ruutfunktsiooni graafiku skitseerimine 

• Ruutfunktsioon avaldub kujul y = ax2 + bx + c, kus a, b ja c 
on mistahes arvud ja  ruutliikme kordaja a   0. 
Ruutfunktsiooni y = ax2 + bx + c graafikuks on parabool. Kui 
a > 0, siis parabooli harud avanevad üles, kui a < 0, siis alla. 
Parabooli sümmeetriatelge nimetatakse parabooli teljeks ja 
punkti, kus parabool lõikub oma teljega nimetatakse 
parabooli haripunktiks. 

• Parabooli skitseerimiseks tuleb leida nullkohad ( võrrandi 
ax2 + bx + c = 0 lahendid) ja haripunkt (haripunkti abstsissi 
leiame kas nullkohtade aritmeetilise keskmisena  või 
valemist                 ; ordinaadi leidmiseks paneme abstsissi 
väärtuse funktsiooni avaldisse ning leiame y väärtuse või 
kasutame valemit                         

• Parabool läbib y-telge punktis (0 ; c). Vajadusel arvutame 
veel lisapunkte juurde. 
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Parabooli skitseerimine 
 

Parabool - GeoGebra 
 ÕPILASTE TÖÖD 

Töö1 

Töö2 

Töö3 

Töö4 

../../Documents/9kl/RF&RV/Parabooli skitseerimine.pptx
../../Documents/9kl/RF&RV/ruutgraafik.ggb
../../Documents/9kl/RF&RV/ruutgraafik.ggb
../../Documents/9kl/RF&RV/ruutgraafik.ggb
../../Documents/9kl/RF&RV/ruutgraafik.ggb
../../Documents/9kl/RF&RV/ruutgraafik.ggb
Golden Gate Bridge'i parabool.pptx
Parariidepuu.pptx
Matemaatika parabool _kenneth kask.docx
McDonaldsi parabool.docx


5. GEOMEETRIA   

 
Õppesisu  
 

Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus.  

Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets, korrapärane 

hulknurk), nende ümbermõõt ja pindala.  

Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk, Thalese teoreem. 

Ringjoone puutuja.  

Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjoon. 

Sirgete paralleelsuse tunnused.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
98 



  

Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. Kolmnurga mediaan ja 

raskuskese.  

Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Hulknurkade sarnasus. 

Maa-alade plaanistamine.  

Pythagorase teoreem.  

Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid.  

Ruumilised kujundid (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, 

silinder, koonus, kera), nende pindala ja ruumala.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
99 



Õpitulemused  

 
Õpilane 

1) joonestab ning konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi 

kujundeid etteantud elementide järgi;  

2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja 

ruumala;  

3) teab kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, kolmnurga 

mediaani, kolmnurga ümber- ja siseringjoont ning kesk- ja 

piirdenurka;  

4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid 

ühiste omaduste põhjal;  

100 



5) eristab teoreemi, eeldust, väidet ja tõestust, selgitab mõne 

teoreemi tõestuskäiku;  

6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;  

7) leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid;  

8) kasutab kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust 

probleemülesandeid lahendades;  

9) kasutab infotehnoloogilisi vahendeid seaduspärasusi 

avastades ja hüpoteese püstitades.  
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PE 2008 Kaks skaudirühma alustavad üheaegselt võistlusmängu 

vastavalt punktidest A ja B (vt joonist). Juhendi kohaselt peavad 

rühmad liikuma mööda teid AK ja BM, mis on mõlemad risti teega KM. 

Kui rühmad on jõudnud punktidesse K ja M, peavad nad edasi liikuma 

mööda teed kohtumispaika O. On teada, et BM = 0,8 km, OM = 1,6 

km, KO = 1,2 km. 

• Kanna kõik antud pikkused juuresolevale joonisele. 

• Arvuta teelõigu AK pikkus ja põhjenda arvutuskäiku. 

• Kui palju aega kulub kohtumispaika O jõudmiseks punktist A 

alustanud rühmal, kui nad liiguvad kiirusega 3 km/h? 
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2014 Ema valis kingituste pakkimiseks kaks risttahukakujulist karpi. Suure 

karbi põhiservad on 50 cm ja 30 cm ning karbi ruumala on 18 000 cm3 . Suure 

ja väikese karbi põhjad on sarnased hulknurgad, mille ümbermõõdud suhtuvad 

nagu 5 : 2. Suur karp on 3 cm võrra kõrgem kui väike karp.  

1. Arvuta suure karbi külgpindala.  

2. Arvuta väikese karbi ruumala.  

3. Suure karbi kõik tahud kleebitakse väljastpoolt paberiga üle. Paberirulli laius 

on 1 m. Mis on vähim võimalik paberikulu, kui karbi iga tahu jaoks lõigatakse 

üks sobiva suurusega tükk? Selgita (joonise või arvutuste abil) oma vastust.  

Ülesandes esines kahjuks ka ebatäpne küsimus. Selleks oli  

alaülesande 7.3 kolmanda lause esimene pool Mis on vähim  

võimalik paberikulu, kui…, mida võis mõista kaheti: kui suur on  

karbi täispindala? vähemalt mitu sentimeetrit paberit kulub rullist,  

et karp saaks kaetud?  

Kalle Velsker, 2014 eksami analüüs 
103 



104 



105 



2015 
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Põhivead  

Ebakorrektsed joonised: lohakad, joonistatud pasta- või 

tindipliiatsiga ja joonlauda kasutamata.  

Õpilastele jäi arusaamatuks, mida tähendab kolmnurkade 

pindalade suhe.  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
107 
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2016 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
110 



2016 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 
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Õpilaste tööd 

• https://docs.google.com/presentation/d/1AI8rA4rehsOhCnxp6RKdX82JZ

0atjFBY9qK_YN9s_tM/edit#slide=id.p 

• https://docs.google.com/presentation/d/1Pb7xerRxvryiMXBO73aZW4Ri

WvNUAIERv65F3ns_hec/edit#slide=id.p 

• https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUH

JinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit#slide=id.p 
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https://docs.google.com/presentation/d/1AI8rA4rehsOhCnxp6RKdX82JZ0atjFBY9qK_YN9s_tM/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1AI8rA4rehsOhCnxp6RKdX82JZ0atjFBY9qK_YN9s_tM/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1AI8rA4rehsOhCnxp6RKdX82JZ0atjFBY9qK_YN9s_tM/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Pb7xerRxvryiMXBO73aZW4RiWvNUAIERv65F3ns_hec/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Pb7xerRxvryiMXBO73aZW4RiWvNUAIERv65F3ns_hec/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Pb7xerRxvryiMXBO73aZW4RiWvNUAIERv65F3ns_hec/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUHJinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUHJinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUHJinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUHJinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1TiwqhXEGwO2OcyOTbKYmUHJinrRRx5nLvKU9-xU0Huk/edit


Eksamitöö ülesehitus  

 

Küsimused ja ülesanded hõlmavad järgmisi tasandeid:  

1) teadmised (mõisted, faktid, seaduspärasuste tundmine);  

2) mõistmine/arusaamine (kirjeldamine, selgitamine, 

ümbersõnastamine);  

3) teadmiste rakendamine (kasutamine uues situatsioonis, 

prognoosimine);  

4) analüüs ja süntees (seoste näitamine, võrdlemine, 

rühmitamine, eristamine, faktide ja seaduspärasuste 

ühendamine);  

5) hinnangu andmine (järelduste, otsustuste tegemine).  

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Matemaa

tika/mat_PK%202016_vastavustabel.pdf 
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http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid PK/2016/Matemaatika/mat_PK 2016_vastavustabel.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid PK/2016/Matemaatika/mat_PK 2016_vastavustabel.pdf


45–50 punkti (90–100%) hinne „5”;  

38–44 punkti (75–89%) hinne „4”;  

25–37 punkti (50–74%) hinne „3”;  

10–24 punkti (20–49%) hinne „2”;  

0–9 punkti (0–19%) hinne „1” 

http://www.innove.ee/UserFiles/L%C3%B5pueksamid%20PK/2016/Eristuskiri/PK_matemaatika_eristuskiri_2016(2).pdf 

2015 
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Kuidas tull toime eksamiärevusega 

https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine/eksa

miarevus 
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Kuidas valmistuda eksamiks 

https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine 

 

https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine/eksamiarevus
https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine/eksamiarevus
https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine/eksamiarevus
https://www.innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine
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Õpetaja palub Jukul välja mõelda 

matemaatikaülesanne, milles oleks sõna 

„bassein“ ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab: 

„Basseini läks 25 inimest, aga väja tuli 15 

inimest“. 
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Nali matemaatikatunnis 

Milleks on vaja nalja matemaatikatunnis? 

o Koolipäeva lõputundides on õpilased 
väsinud; 

o Matemaatikatunnid tunduvad paljudele 
õpilastele rasked ja igavad; 

o Nali pole eesmärk omaette: tunni muutmine 
lõõgastavamaks ja atraktiivsemaks; 

o Aitab seostada tundi igapäevase eluga ja 
rutiinist välja tulla 
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o „Mis on must, valge ja väga raske?“ 

„Paberileht matemaatilise tekstiga“ 

o „Poiss, miks sa jälle matemaatikatunnis kahe 

said?“ kurjustab isa.  

„Ülesanne oli kole raske- tuli leida mingi 

ühisnimetaja.“ 

„Sa jeerum, kas nad pole seda siiamaani üles 

leidnud? Mäletan, kui mina koolis käisin, otsiti seda 

ka paaniliselt!“ 

o Miks seisavad 17 blondiini diskoteegi ukse taga? 

Sest alla 18 sisse ei lasta. 
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Projektitöö. 

Koguda erinevaid matemaatilis nalju (anekdoote). 

Matemaatilise nalja tunnused: 

o Seotus arvudega; 

o Seotus matemaatilise sümboliga, tehtega vms; 

o Naljas esineb sõna „matemaatik“ või „matemaatika“. 

Temaatiline klssifikatsioon: 

o Kooliga seotud naljad (Juku, õpetaja); 

o Koduga seotud naljad (lapsevanem, raha);  

o Matemaatikaga seotud naljad (matemaatikud, arvud, 
geomeetria jne); 

o Muud naljad (kuulsad nimed, blondiinid, gabrovlased). 
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Täname tähelepanu eest! 
• www.welovemath.ee 

• Nutisport 

• GeoeGebra 

• Välk-pauk 

• Raudvara vihik 

• https://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-
lopueksamid 

 
Küsimused? 
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Kontaktid 

 

Anu Oks aoks@email.com 

Heldena Taperson heldena.taperson@tik.edu.ee 

 
 

www.welovemath.ee  
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