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LISA 3 

AINEVALDKOND MATEMAATIKA 

Matemaatika  ainekava 1. klassile 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

•  saab aru matemaatika vajalikkusest inimtegevuses; 

•  õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, 

rühmitama, loendama, mõõtma); 

• õpib tundma põhilisi tasandilisi kujundeid ja ruumilisi kehi ning rakendab õpitut 

praktikas; 

• õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 

• õpib arvutama; 

• tutvub tähtsamate pikkus-, väärtus-, aja-, massi- ja mahuühikutega. 

 

Tundide arv õppeaastas  140  t 

 

Õppeaine kirjeldus 

Põhikooli matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas 

valitsevaid loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse 

kirjaliku, kalkulaatoril ja peastarvutamise oskus, tutvutakse õpilast ümbritsevate tasandiliste ja 

ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse kirjeldama suurustevahelisi seoseid funktsioonide 

abil ning omandatakse selleks vajalikud algebra põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus 

õpilast ümbritsevate juhuslike nähtuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest. Matemaatikat 

õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste meetoditega. Põhikooli matemaatikas 

omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes, eeskätt 

loodusteaduslikke protsesse uurides ja kirjeldades. 

Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise 

ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse 

mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel.  
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Õpitulemused ja õppesisu 

1. Arvutamine 

Õpitulemused 

• loeb ja  kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100; 

• paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 piires;  

• teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem; 

loeb ja kirjutab järgarve; 

• liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta kümnest 20 piires; 

• omab esialgsed oskused lahutamiseks üleminekuga kümnest 20 piires; 

• nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus; 

liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires 

•      asendab proovimise teel lihtsaimasse võrdustesse seal puuduvat arvu oma arvutusoskuste 

piires. 

Õppesisu 

Arvud 0–100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine.  

Järgarvud.  

Märgid +, -, =, >, <. Liitmine ja lahutamine 20 piires. 

Liitmine ja lahutamine 20 piires. 

Liitmise ja lahutamise vaheline seos.  

Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja piires.   

Lihtsaimad tähte sisaldavad võrdused. 

 

2. Mõõtmine ja tekstülesanded 

Õpitulemused 

• kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende 

tähiseid m ja cm; 

• mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või 

sentimeetrites; 

teab seost 1 m = 100 cm; 

•      kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende 

tähiseid kg ja g; 

•       kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist l; 
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• nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta;  

• leiab tegevuse kestust tundides; 

• ütleb kellaaegu (ilma sõnu “veerand” ja “kolmveerand” kasutamata, näit. 18.15); 

•       teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi; 

• nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid,  kasutab  neid lihtsamates tehingutes; 

•       teab seost 1 euro = 100 senti. 

• koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast osa eraldades ja hulki võrreldes; 

• lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid liitmisele ja lahutamisele 20 piires; 

• püstitab ise küsimusi osalise tekstiga ülesannetes; 

•      hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. 

Õppesisu 

Mõõtühikud:  

meeter, sentimeeter, gramm, kilogramm, liiter, 

minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta;  

kella tundmine täis-, veerand-, pool- ja kolmveerandtundides. 

käibivad rahaühikud.  

Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires liitmisele ja lahutamisele.  

 

3. Geomeetrilised kujundid 

Õpitulemused 

• eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja sirglõik; 

• joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku; 

• eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest; näitab nende tippe, külgi ja 

nurki; 

•      eristab ringe teistest kujunditest; 

• eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab maketil 

nende tippe, servi ja tahke; 

•      eristab kera teistest ruumilistest kujunditest; 

• rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel; 

•      võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ja suurustunnustel; 

•      leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 

Õppesisu 

Punkt, sirglõik ja sirge. 
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Ruut, ristkülik ja kolmnurk; nende elemendid tipp, külg ja nurk. Ring. 

Kuup, risttahukas ja püramiid; nende tipud, servad ja tahud. Kera.  

Esemete ja kujundite rühmitamine, asukoha ja suuruse kirjeldamine ning võrdlemine. 

Geomeetrilised kujundid meie ümber. 

 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus Matemaatikas õpetame oma tegevusi ja valikuid põhjendama. Looduse ja 

ühiskonna protsesse ning nende seaduspärasusi aitab mõista vastava kontekstiga 

tekstülesannete lahendamine.  Ilumeelt saab arendada geomeetriliste kujundite uurimise 

kaudu.  

Sotsiaalne pädevus Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste 

kohanemine koolieluga. Iga kohanemine on keeruline, aga kui õpetaja ja kool suudavad 

õpilasele tagada vajaliku turvatunde ja eduelamuse kogemuse, siis on lapse valmisolek 

edasiseks edukaks õppetööks piisavalt toetatud. 

Enesemääratluspädevus  Et õpilane suudaks adekvaatselt hinnata oma tugevusi ja nõrkusi 

matemaatikas, peab ta saama ülesandeid lahendada täiesti iseseisvalt, ilma kaaslaste või 

õpetaja abita. 

Õpipädevus  Tunnis on tarvis kasutada selliseid meetodeid,  kus õpilasel oleks võimalus 

materjali tunnetada sügavuti, uurida ise seoseid, tuua oma näiteid, selgitada ja põhjendada 

oma mõttekäike ning analüüsida oma tegevust.  

Suhtluspädevus Vastastikune abistamine ja toetamine. Võimekama õpilase saab rakendada 

vähemvõimeka õpilase juhendajaks ja kui käes on tulemuste kontrollimise aeg, on näha, 

kuidas ka juhendajast õpilane tunneb suurt rõõmu sellest, et õpetataval läks töö hästi. 

Kokkuvõttes on õpimotivatsioon tõusnud mõlemal lapsel.   

Matemaatikapädevus Õpilane saab aru õpitud reeglitest ja oskab neid täita; loeb, mõistab ja 

edastab eakohaseid matemaatilisi tekste. Õpilane liigitab ümbritseva maailma esemeid, 

võrdleb neid 1-2 tunnuse järgi. Õpilane näeb matemaatikat ümbritsevas elus ja kirjeldab seda 

arvude või kujundite abil. 

Ettevõtlikkuspädevus  Mänguliste elementide kaasamine tundi: paarilisega poe mängimine, 

oma mänguraha kasutamine jms. Sellises tunnis harjutame mitte ainult lapse arvutamisoskust 

või sobivate mõõtühikute kasutamise oskust, vaid arendame ka kaaslase kuulamise, 

eneseväljenduse ja viisakaks inimeseks olemise oskusi. 
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Läbivate teemade käsitlemine  

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine   Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, 

suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng  Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning 

õpetatakse väärtustama elukeskkonda. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus  Arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust 

teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste suhtes.  

Kultuuriline identiteet   Riiklike ning rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine. 

Teabekeskkond   Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust 

teabekeskkonnas. Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning 

eristama olulisi teateid ebaolulistest.  Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse 

rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile. 

Tehnoloogia ja innovatsioon  Matemaatika õpetus peaks pakkuma võimalusi ise avastada, 

märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele.  

Tervis ja ohutus  Matemaatika õppimine ja õpetamine peaksid pakkuma õpilastele 

võimalikult palju positiivseid emotsioone. Korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, 

järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamine.  

Väärtused ja kõlblus  Väärtustama ennast, tunnetada õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, 

inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ja rahvuslikkust.  

 

Lõiming teiste õppeainetega 

 Loodusõpetus-  tihe seos loodusainete ja matemaatika vahel. Loodusõpetus on  matemaatilist 

arengut stimuleeriv aine, teisalt peaks aga matemaatika andma loodusõpetusele vahendid 

looduse uurimiseks. 

Eesti keel – kirjutamis-ja lugemisoskus.  

Kunstiained-  geomeetria 

 

Õppetegevused 

1. tunneb õpitud ruumilisi ja tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid (kuup, ruut, kera, ring, 

tetraeeder, kolmnurk, risttahukas, ristkülik), oskab neid leida piltidelt ja ümbrusest; 

2. tunneb järjestusseoseid (suurem-väiksem), oskab eseme asukoha määrata asenditunnuse 

alusel: vasakul - paremal, ülal - all, ees - taga; 



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

3. oskab määrata hulga tunnuse, esemete kuuluvuse ja mittekuuluvuse hulka, oskab hulki 

võrrelda; 

4. oskab sirglõiku joonestada ja tähtede abil tähistada; 

5. oskab koostada ja lahendada ühetehtelisi tekstülesandeid; 

6. arvutab peast 20-ne piires; 

7. oskab täiskümneid liita ja lahutada 100 piires; 

8. oskab loendada, lugeda ja kirjutada arve 100 piires; 

9. oskab võrrelda arve suuliselt ja kirjalikult; 

10. tunneb paaris- ja paarituid arve; 

11. oskab praktilise tegevuse käigus kasutada tähtsamaid pikkus-, mahu-, massi- ja 

väärtusmõõte; 

12. tunneb kella. 

 

Füüsiline õppekeskkond 

1. Valdav osa õpet toimub klassis. 

3. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja –vahendeid, klassis olemas tasandiliste ja ruumiliste 

kujundite komplektid. 

4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis.  

 

Hindamine 

Uue õppekava järgi kasutatakse hindamise vormidena kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. 

Kaks hindamisvormi toetavad teineteist. 

Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise 

mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. 

1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna 

teadmistest ja oskustest ning õpilase hoiakutest ja väärtustest. 

2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal 

täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta. 

3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.  

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse 

kolmel tasemel: teadmine, rakendamine ning arutlemine. Õpilane saab hinde „hea”, kui ta on 
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omandanud matemaatika ainekavas esitatud õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, 

ning hinde „vga hea”, kui ta on omandanud õpitulemused arutlemise tasemel. 

Matemaatika  ainekava 2. klassile 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Matemaatikaõpetuse üldeesmärgiks on arendada õpilaste loogilist ja loomingulist mõtlemist.  

Matemaatika peaks olema aine, kus omandatakse analüüsimise, üldistamise ja põhjendamise 

oskus, samuti modelleerimisoskus ning üldisem probleemide lahendamise oskus.  

Need oskused ei teki iseenesest, vaid vajavad süstemaatilist arendamist. 

Õpilane tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning 

koos teistega, paaris ja rühmas. Väga kenasti toimib ka vastastikune abistamine ja toetamine. 

Eesmärk on õpiharjumuste ja -oskuste kujundamine, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste 

arendamine. Õpetaja toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.  

Toetuda lapse loomulikule uudishimule ja aktiivsusvajadusele, st võimaldada õppimist ja 

arenemist tegutsedes.  

Selles vanuses ei ole laps suuteline veel abstraktselt mõtlema, seega lasta lapsel  aktiivselt 

tegelda reaalsete asjadega.  

 

Tundide arv õppeaastas  140  t 

 

Õppeaine kirjeldus 

Arvutamisoskuse kujundamine toimub efektiivsemalt biheivioristlikest alustest lähtuvate 

õppemeetodite abil.  

Mõistete rakendamisoskuse ja arutlemisoskuse kujundamine vajab konstruktivistlikku 

õpetamisviisi.  

Õppematerjal eri tasemetega õpilastele.  

Võimaldab pakkuda infot erinevatele kanalitele, rakendada erinevate õppimisteooriate 

meetodeid ja võtteid, teha rühma- ja uurimistöid. 

Õpetaja innustab õpilasi leidma ülesannetele erinevaid lahenduskäike ja nende üle tunnis 

arutlema.  

Integreerida  erinevaid õppeaineid arvestades koduloolise printsiibiga. 
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Õpitulemused ja õppesisu 

Arvutamine 

Õpitulemused 

loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 – 1000; 

nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 

selgitab arvvõrduse ja võrratuse erinevat tähendust; 

võrdleb mitme liitmis- või lahutamistehtega arvavaldiste väärtusi; nimetab kahe- ja 

kolmekohalises arvus järke (ühelised, kümnelised, sajalised); määrab nende arvu; 

esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste summana; 

esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste ja sajaliste summana;  

selgitab ja kasutab õigesti mõisteid vähendada teatud arvu võrra, suurendada teatud arvu 

võrra;  

nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja lahutamistehte liikmeid (vähendatav, 

vähendaja, vahe);  

liidab ja lahutab peast 20 piires;  

arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja lahutamisülesandeid;  

liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise arvuga 100 piires; 

lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires;  

liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires; 

 selgitab korrutamist liitmise kaudu; 

korrutab arve 1 – 10 kahe, kolme, nelja ja viiega; 

selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust korrutamise kaudu;  

leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel;  

täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis; 

 

Õppesisu 

Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine.  

Mõisted: üheline, kümneline, sajaline.  

Arvu suurendamine ja vähendamine teatud arvu võrra.  

Liitmis- ja lahutamistehte liikmete nimetused.  

Liitmine ja lahutamine peast 20 piires.  

Peast ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga 100 piires.  

Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine 100 piires.  

Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. 
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Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded.  

Korrutamise seos liitmisega.  

Arvude 1 – 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga.  

Korrutamise ja jagamise vaheline seos.  

Täht arvu tähisena. 

Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes analoogia ja proovimise teel. 

 

Mõõtmine ja tekstülesanded 

Õpitulemused 

kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab kilomeetri tähist  km; 

selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud praktiliste ülesannete põhjal; 

hindab lihtsamatel juhtudel pikkust silma järgi (täismeetrites või täissentimeetrites); 

teisendab meetrid detsimeetriteks, detsimeetrid sentimeetriteks;  

kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate suuruste kaudu; 

võrdleb erinevate esemete masse;  

kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit, kolmveerand liitrit tuttavate suuruste kaudu;  

kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s; 

kirjeldab ajaühikuid pool, veerand ja kolmveerand tundi oma elus toimuvate sündmuste abil; 

nimetab täistundide arvu ööpäevas ja arvutab täistundidega; 

loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu veerand, pool, kolmveerand);  

tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste ja sündmustega;  

kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja soojakraade;  

arvutab nimega arvudega.  

lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid  õpitud arvutusoskuste piires, 

koostab ühetehtelisi tekstülesandeid igapäevaelu teemadel; 

lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi tekstülesandeid; 

hindab ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. 

 

Õppesisu 

Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, sentimeeter. 

Massiühikud kilogramm, gramm.  

Mahuühik liiter, 

Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende tähised. 

Kell (ka osutitega kell) ja kellaeg. 
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Kalender.  

Temperatuuri mõõtmine, skaala.  

Temperatuuri mõõtühik kraad. 

 Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja lahutamine.  

Ühetehtelised tekstülesanded õpitud arvutusoskuste piires. 

Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded 

 

Geomeetrilised kujundid 

Õpitulemused 

mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu pikkust ning ruudu, ristküliku ja kolmnurga 

külgede pikkusi; 

joonestab antud pikkusega lõigu; 

võrdleb sirglõikude pikkusi; 

eristab visuaalselt täisnurka teistest nurkadest; 

eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid ja ruute; tähistab nende tippe, nimetab külgi ja nurki; 

tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle küljed ja nurgad;  

eristab visuaalselt ringi ja ringjoont teineteisest; 

kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks; 

näitab sirkliga joonestatud ringjoone keskpunkti asukohta; 

mõõdab ringjoone keskpunkti kauguse ringjoonel olevast punktist;  

kirjeldab kuubi tahke; loendab kuubi tippe, servi, tahke; 

kirjeldab risttahuka tahke, loendab risttahuka tippe, servi ja tahke; 

eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi põhja järgi; 

leiab piltidelt ja ümbritsevast kuubi, risttahuka, püramiidi, silindri, koonuse, kera. 

Õppesisu 

Sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk; nende tähistamine ning joonelementide 

pikkuste mõõtmine. 

Antud pikkusega lõigu joonestamine.  

Ring ja ringjoon, nende eristamine.  

Kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus, kera.  

Geomeetrilised kujundid meie ümber. 
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Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus on suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, 

oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt.  

Matemaatikaga tegelemine arendab mitmeid väärtusi: visadus, järjekindlus, täpsus ja ausus. 

Looduse ja ühiskonna protsesse ning nende seaduspärasusi aitab mõista vastava kontekstiga 

tekstülesannete lahendamine. Kui kasutada lisamaterjali matemaatika ajaloost, saavad 

õpilased tutvuda eri ajastute ja rahvaste kultuuriga ning tajuda matemaatika rolli selles.  

Õpilasi tuleks suunata nägema geomeetrias õpitut ka ümbritsevas looduses ja arhitektuuris. 

Kõige olulisem on matemaatikas aga rõhutada püüdlemist ilu ja elegantsi poole oma 

mõttekäikudes ja loogilistes arutlustes  

Sotsiaalne pädevus   on suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas 

kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel. 

Vastutustundlikku käitumist ühiskonnaliikmena saab matemaatikas kasvatada eeskätt 

sellesuunaliste tekstülesannete lahendamise kaudu.  

Nii sotsiaalse pädevuse arendamise kui ka matemaatika mõtestatud õppimise aspektist on 

väga oluline kasutada tunnis õpilastevahelist koostööd. Kõige selle kaudu süveneb materjalist 

arusaamine ja areneb ka oskus ennast matemaatiliselt väljendada. Kindlasti saab iga õpetaja 

leida sobivaid võimalusi, et traditsiooniline õpetaja ja õpilaste vaheline koostöö asendada 

mõnes tunnis rühmatööga.  

Sotsiaalset pädevust arendavad ka ühiselt läbiviidavad projekttööd. 

Enesemääratluspädevus  on suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

Et õpilane suudaks adekvaatselt hinnata oma tugevusi ja nõrkusi matemaatikas, peab ta saama 

ülesandeid lahendada täiesti iseseisvalt, ilma kaaslaste või õpetaja abita. See võimalus avaneb 

õpilasel kindlasti kontrolltööde kirjutamise käigus, kuid iseseisvuse väljakujunemine 

matemaatikas eeldab järjekindlat ja järkjärgulist tööd 
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Enesemääratluspädevuse arendamiseks on oluline suunata õpilast oma arengut jälgima 

pikema perioodi jooksul. Üks hea võimalus on õpimapi kasutamine.  

Õpipädevus  on suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -

strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust. 

Seega on tunnis tarvis kasutada selliseid meetoodeid, kus õpilasel oleks võimalus materjali 

tunnetada sügavuti, uurida ise seoseid, tuua oma näiteid, selgitada ja põhjendada oma 

mõttekäike ning reflekteerida oma tegevust. Reflekteerides peaks õpilane oskama vastata 

küsimustele: mida ma teen; milleks ma nii teen; kuidas ma toimin ja milleni jõudsin. Üldist 

õpipädevust arendab matemaatikas eriti nn probleemülesannete lahendamine, mille käigus 

arenevad analüüsi- ja sünteesioskus, üldistamise ja analoogia kasutamise oskus ning seeläbi 

oskus õpitut üle kanda uude konteksti. Sellest aga lähemalt matemaatikapädevuse juures. 

Suhtluspädevus on suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi 

ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja 

tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.  

Oluline on ka teksti mõistmise arendamine. Eeskätt toimub see tekstülesannete lahendamise 

kaudu, kus andmete ja otsitavate vaheliste seoste paremaks mõistmiseks kasutatakse erinevaid 

visualiseerimise võimalusi.  

Matemaatika on see õppeaine, kus õpilane õpib tundma erinevaid info esitamise viise (tabel, 

joonis, diagramm, graafik, valem jne) ja nendega ümberkäimist. Selle pädevuse arendamist 

tutvustatakse lähemalt matemaatikapädevuse juures. 

Matemaatikapädevus  on suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. 

Sisu omandatakse alati õppimisprotsessi käigus.  

Matemaatika ainekavas täpsustatakse õppekava üldosa teksti järgmiselt. Matemaatikapädevus 

tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kasutada 

matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete 

modelleerimisel nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. 

Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust 

probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusteid 

analüüsida, tulemuse tõesust hinnata. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, 

põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, 



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

graafikud, tabelid, diagrammid, tekst) mõistmist ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus 

hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse 

tähenduse mõistmist ning IKT võimaluste kasutamiste oskust.  

Ettevõtlikkuspädevus on suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja 

vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. 

Ülesandele iseseisvalt lahendustee otsimine, ideede genereerimine, hüpoteeside püstitamine ja 

nende tõesuse kontroll, suurustevaheliste seoste analüüs, suuruste (nähtuste) muutumise 

uurimine sõltuvalt parameetritest, sellega seoses riskide hindamine, optimaalse variandi 

otsing, paindlik mõtlemine (erinevad lahendusteed, erinevad rakendused), oma mõttekäikude 

põhjendamine – kõik see arendab ettevõtlikkust. 

Eriti soovitav on läbi viia projektõpet, kus õpilane saab maksimaalselt oma iseseisvust 

rakendada ja vastutust võtta. 

 

Läbivate teemade käsitlemine  

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine   käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 

isiksuseks, kellel on valmisolek elukestvaks õppeks, erinevate rollide täitmiseks muutuvas 

õpi-, elu- ja töökeskkonnas ja oma elukäigu kujundamiseks teadlike otsuste kaudu, sh 

mõistlike karjäärivalikute tegemiseks. Tekstülesannete lahendamine, analüüs. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng  toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- 

ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. Ülesannete, mis räägivad 

loodusest- loomad, taimed, seened, putukad...lahendamine 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ja 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub 

oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengutele, osaleb majanduslike otsuste 

tegemisel. Läbiva teema käsitlemine realiseerub eelkõige läbi matemaatiliste ühistegevuste 

(rühmatööd, projektid, uurimistööd, õppekäigud jt). Kujundatakse kriitilist mõtlemist ja 

probleemide lahendamisoskust. 

Kultuuriline identiteet  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 

inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja 

kultuuride muutumist ajaloo käigus, omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest. 
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Teabekeskkond  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes 

tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles 

toimida vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetikale. 

Infovahendite kasutamine matemaatikatunnis. 

Tehnoloogia ja innovatsioon  toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja kaasaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.Tunnid meediaklassis. 

Tervis ja ohutus  käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja 

füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ja kujundama 

tervet keskkonda. Vastavasisuliste ülesannete lahendamine. 

Väärtused ja kõlblus  taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 

tunneb kaasajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid 

koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse ja sekkub vajadusel oma 

võimaluste piires. Ülesannete sisu varieerimisega. 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

Integreerida  erinevaid õppeaineid arvestades koduloolise printsiibiga. 

 

Õppetegevused 

Probleemi lahendamine. Põhjendamine ja tõestamine. Kommunikatsioon.  Seoste loomine. 

Representatsioon (esitamine) 

 

Füüsiline õppekeskkond 

Esmalt peavad õpperuumis olema mugavad ja õpilaste kasvule vastavad koolilauad ja istmed. 

Koolilauad võivad olla ühe- või kahekohalised. Õpperuumi standardvarustuse hulka kuulub 

kindlasti klassitahvel. Kasutusel on kriidi- ja valged tahvlid. Õpperuumis peab kindlasti 

paiknema õpetaja töökoht (õpetaja laud) Aknarulood. Klassiruumis peab olema piisavalt 

seinakontakte. Otstarbeka ja kõigile nõuetele vastava õpperuumi kõrval on oluliseks füüsilise 

õpikeskkonna osaks ka õppevara tahvlile joonestamise vahendeid;  tasandiliste ja ruumiliste 

kujundite komplekte; Loomulikult kuuluvad õppevara hulka ka õpikud, töövihikud, 

ülesannete- ja kontrolltööde ning testide kogumikud. Matemaatika on õppeaine, kus 

infotehnoloogia kasutamise võimalusi rakendatakse rohkem kui mõnes teises aines. Head 

õpikeskkonda kujundades peaks silmas pidama ka õpetaja ja õpilase optimaalset tööaja kulu. 

Seadusega kehtestatud tööaja norm on seejuures 35 tundi 
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Hindamine 

Hindamisel on kolm olulist eesmärki: 1) suunata ja soodustada õppimist; 2) kontrollida 

edasijõudmist ja 3) arendada õpetamist. Seni on ilmselt viimast eesmärki kõige vähem esile 

toodud. Tegelikult annavad õpilaste vastused õpetajale väärtuslikku tagasisidet õpetamise 

tõhususe kohta. Tavaliselt nähakse nii õpetamise, õppimise kui ka hindamise mudelit 

lineaarsena, kus õpetaja kavandab tunni või õppetüki, viib tunni läbi ja seejärel hindab, mida 

õpilased on omandanud. Hindamismudel peaks aga olema tsükliline, kus õpetamist ja 

hindamist rakendatakse koos. Kasutades hindamise kaudu saadud infot, saab õpetaja 

parandada õpetamis- / õppimisprotsessi, luues õpilastele parema õpikeskkonna. Selle protsessi 

oluliseks osaks on hindamise käigus saadud info rakendamine õpetamisel. Kui õpilased ei ole 

õpetatust aru saanud, siis tuleb seda teemat täiendada või korrata, mitte edasi liikuda. 

Matemaatikaalaseid teadmisi kontrollitakse traditsiooniliselt kontrolltöödega. Tüüpiline vale 

ettekujutuseks on see, et kontrolltöö on objektiivne viis hinnata õpilaste matemaatilisi 

teadmisi. Tegelikult ei pruugi me sel viisil hinnates teada saada õpilaste arusaamist 

matemaatikast. Arvatakse näiteks, et umbes 80–90% matemaatilistest tekstülesannetest saab 

lahendada, kasutades nn võtmesõna strateegiat. 

 

Matemaatika  ainekava 3. klassile 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

I kooliastme matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 

3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

6) kasutab õppides IKT-vahendeid; 

7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Tundide arv õppeaastas  175  t 
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Õppeaine kirjeldus 

I kooliastme matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas 

valitsevaid loogilisi  ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku  ja 

peastarvutuse oskus, tutvutakse õpilast ümbritsevate tasandiliste ja ruumiliste kujundite 

omadustega.  Saadakse esmane ettekujutus õpilast ümbritsevate juhuslike nähtuste maailmast 

ja selle kirjeldamise võtetest. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste 

meetoditega.  Matemaatikas omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes 

õppeainetes, eeskätt loodusteaduslikke protsesse uurides ja kirjeldades. 

Pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja loova mõtlemise 

arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse mõttetöölisust kogu 

õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased kogeda nn 

ahaaefekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

1. ARVUTAMINE  

Õpitulemused 

 Õpilane: 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 – 10 000; 

2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana; 

3) loeb ja kirjutab järgarve; 

4) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires; 

5) valdab korrutustabelit; korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires; 

6) tunneb nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste nimetusi; 

7) leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal; 

8) määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud; korrutamine/jagamine; 

liitmine/lahutamine). 

Õppesisu  

1. Arvud 0 – 10 000, nende esitus üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana. 

Võrdus 

ja võrratus. Arvude võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. 

2. Arvude liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine peast 100 piires. Liitmine ja 

lahutamine 

kirjalikult 10 000 piires. Liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte komponentide 

nimetused 
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(liidetav, summa; vähendatav, vähendaja, vahe; tegur, korrutis; jagatav, jagaja, jagatis). 

Liitmise ja 

lahutamise ning korrutamise ja jagamise vahelised seosed. Korrutamise seos liitmisega. 

3. Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse leidmine 

võrdustes. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate arvutusoskuste harjutamiseks. 

 

2. MÕÕTMINE JA TEKSTÜLESANDED  

Õpitulemused  

 Õpilane: 

1) selgitab murdude 1/2,  1/3,  1/4 ,  1/5 tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust ning 

osa järgi arvu; 

2) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust temale tuttavate 

suuruste kaudu; 

3) hindab looduses kaugusi ning lahendab liiklusohutuse ülesandeid; 

4) tunneb kella ja kalendrit ning seostab seda oma elu tegevuste ja sündmustega; 

5) teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid); 

6) arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud); 

7) analüüsib ja lahendab iseseisvalt erinevat tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning 

hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust; 

8) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid. 

Õppesisu  

1. Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter. Pikkusühikute 

seosed. 

2. Massiühikud gramm, kilogramm, tonn. Massiühikute seosed. 

3. Ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute seosed. Kell ja 

kalender. 

4. Käibivad rahaühikud. Rahaühikute seosed. Mahuühik liiter. Temperatuuriühik kraad. 

Termomeeter, selle skaala. Nimega arvude liitmine. 

5. Tekstülesannete analüüsimine ja lahendamine. Tulemuste reaalsuse hindamine. 

Tekstülesannete 

koostamine. Arvutiprogrammide kasutamine ühikute teisendamise harjutamiseks. 
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3. GEOMEETRILISED KUJUNDID  

Õpitulemused 

 Õpilane: 

1) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, 

ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus) ning 

nende põhilisi elemente; 

2) leiab ümbritsevast ainekavaga määratud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 

3) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste tunnuste alusel; 

4) joonestab tasandilisi kujundeid; konstrueerib võrdkülgse kolmnurga ning etteantud 

raadiusega ringjoone; 

5) mõõdab õpitud geomeetriliste kujundite küljed ning arvutab ümbermõõdu. 

Õppesisu 

1. Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, selle 

pikkus. 

2. Kolmnurk, nelinurk; nende tipud, küljed ja nurgad. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. Võrdkülgne 

kolmnurk ning selle joonestamine joonlaua ja sirkliga. 

3. Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius. Etteantud raadiusega ringjoone joonestamine. 

4. Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, kolm- ja nelinurkne püramiid; nende põhilised 

elemendid (servad, tipud, tahud eristamise ja äratundmise tasemel). Geomeetrilised kujundid 

igapäevaelus. 

 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus 

 Matemaatika õppimine eeldab järjepidevust, selle kaudu arenevad isiksuse omadustest 

eelkõige püsivus, sihikindlus ja täpsus. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilastesse. 

 Sotsiaalne pädevus  

 Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste tekstülesannete 

lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada koostööoskust 

 Enesemääratluspädevus 

 Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva ülesannete 

lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid.  

Õpipädevus   
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 Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru. 

Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete oskust. Väga 

oluline on üldistamise ja analoogia kasutamise oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle 

sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse arusaam, et keerukaid ülesandeid on 

võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel. 

Suhtluspädevus  

 Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja 

otsida välja etteantud suuruse leidmiseks vajalikku infot.   

Matemaatikapädevus  

 Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru. 

Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja 

tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on üldistamise ja analoogia kasutamise 

oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse 

arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva 

mõtlemise teel. 

Ettevõtlikkuspädevus 

 Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. Uute matemaatiliste 

teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse 

objektide ühiseid omadusi.  Ettevõtlikkuspädevust arendatakse mitmete eluliste andmetega 

ülesannete lahendamise kaudu. 

  

 

Läbivate teemade käsitlemine  

 

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine  

Läbiv teema seondub näiteks ka matemaatikatundides hindamise kaudu antava hinnanguga 

õpilase võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma tunnetusvõimete reaalne hindamine on 

aga üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama 

oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” probleemistik jõuab matemaatikakursusesse 

eelkõige ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside 

kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse 
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ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. 

Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad õpilased võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku 

tuleviku eest ning omandama sellekohaseid väärtushinnanguid ja käitumisnorme. 

Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust, hinnatakse kriitiliselt 

keskkonna ja inimarengu perspektiive. 

  Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

 Käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi õppeaineid lõimivate ühistegevuste  kaudu, millega 

arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste 

suhtes. 

 Kultuuriline identiteet 

 Seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo elementide tutvustamine 

ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. 

 Teabekeskkond. 

 Seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt matemaatikakursuses 

käsitletavate statistiliste protseduuridega. Õpilast juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi 

oskusi. 

 Tehnoloogia ja innovatsioon 

 Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased 

ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus 

matemaatikal on tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige 

tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja 

arvutuste kaudu.  

 Tervis ja ohutus. 

 Realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid andmeid sisaldavate 

ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud 

tekstülesanded. Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs.   

Väärtused ja kõlblus. 

Külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga – korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, 

järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on oluline roll tolerantse 

suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

 Matemaatika pakub lõimingut  võõrkeele ja eesti keele ainevaldkonnaga. Matemaatikas 

kasutatakse rohkesti võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele 
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teadvustada.  Nii näiteks võiks eesti ja inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et 

ingliskeelsel sõnal „number” on eesti keeles kaks tähendust: arv ja number. Eriline koht on 

internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks õpilane saama õpetuses 

uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise meetod teistes 

loodusainetes kasutatava meetodiga. 

 

Õppetegevused 

 

Füüsiline õppekeskkond 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvel joonestamise vahendid. 

2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega sülearvutite või 

lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste 

harjutamiseks ning esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks. 

 3. Kool loob võimalused tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektide kasutamiseks. 

 

Hindamine 

 Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise 

mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. 

1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna 

teadmistest ja oskustest ning õpilase hoiakutest ja väärtustest. 

2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal 

täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta. 

3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.  

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel 

tasemel: teadmine, rakendamine ning arutlemine. Õpilane saab hinde „hea”, kui ta on 

omandanud matemaatika ainekavas esitatud õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, 

ning hinde „väga hea”, kui ta on omandanud õpitulemused arutlemise tasemel. 

 

Matemaatika ainekava 4. klassile 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

4. klassi matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane 
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1) arutleb loogiliselt, põhjendab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 

3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

6) kasutab õppides IKT-vahendeid; 

7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

 

Tundide arv õppeaastas  175 t 

 

Õppeaine kirjeldus 

Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku ja peast arvutuse oskus, tutvutakse õpilast 

ümbritsevate tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega ning omandatakse mõned 

vajalikud algebra põhioskused. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste 

meetoditega. Matemaatikas omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes 

õppeainetes, eeskätt loodusteaduslikke protsesse uurides ja kirjeldades. 

Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise 

ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse 

mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad 

õpilased kogeda nn ahaa efekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu. Nii seoseid 

visualiseerides, hüpoteese püstitades kui ka teadmisi kinnistades kasutatakse IKT võimalusi. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

4. klassi lõpuks õpilane: 

1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt 

teisele; 

2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi; 

3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi; 

4) leiab ülesannetele erinevaid lahendusteid; 

5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust; 

6) näitab üles initsiatiivi lahendada kodus ja koolis ilmnevaid matemaatilist laadi probleeme; 

7) kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest 

teabeallikatest. 
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1. Arvutamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljonini; 

2) kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana; 

3) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid; 

4) arvutab peast ja kirjalikult, rakendab tehete järjekorda; 

5) leiab naturaalarvu ruudu; 

6) tunneb harilikku murdu; kujutab joonisel harilikku murdu osana tervikust; 

7) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja 

iseseisvaks harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; kasutab vajaduse korral 

taskuarvutit; 

8) loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni kolmekümneni (XXX). 

Õppesisu 

1. Naturaalarvud 0 – 1 000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Harilik murd. Neli 

põhitehet naturaalarvude vallas, kirjalik jagamine 1- ja 2-kohalise arvuga, jäägiga jagamine. 

Kirjalik korrutamine(kuni 2-kohalised natiraalarvud, kuni 3-kohalised naturaalarvud 

järkarvudega). Tehete omadused. Rooma numbrid. 

2. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

 

2. Andmed ja algebra 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) lahendab ja koostab kuni 3-tehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust; 

2) arvutab tähtavaldise väärtuse; 

3) lahendab lihtsamaid võrrandeid proovimise või analoogia teel; 

Õppesisu 

1. Arv- ja tähtavaldis. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem. Võrrand(lihtsamal kujul, 

ühetäheline).  

2. Tekstülesannete lahendamine joonise tegemise abil. 

3. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

 



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

3. Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ning nimetab pikkusühikuid ja selgitab nendevahelisi seoseid; 

2) teisendab pikkusühikud ühenimelisteks; 

3) selgitab pindalaühikute tähendust ja nendevahelisi seoseid; 

4) nimetab mahu-(liiter), massi-, raha- ja ajaühikuid ja teab ühikutevahelisi vahelisi seoseid; 

5) selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse, teepikkuse ja aja vahelist seost; 

6) loeb termomeetri skaalalt temperatuuri kraadides, märgib etteantud temperatuuri skaalale; 

7) kasutab külmakraadide mõõtmisel negatiivset arvu; 

8) liidab ja lahutab nimega arve, korrutab ja jagab nimega arve ühekohalise arvuga. 

9) joonestab ning tähistab ruudu, ristküliku, kolmnurga, nimetab ja näitab külgi, tippe nurki, 

selgitab ümbermõõdu tähendust; 

10) teab peas ristküliku ja ruudu ümbermõõdu ja pindala valemeid ja oskab neid arvutustes 

kasutada; 

11) kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel sobivaid mõõtühikuid; 

12) rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete lahendamisel; 

Õppesisu 

1) Lihtsamad geomeetrilised kujundid (kolmnurk, nelinurk, ristkülik, ruut). 

2) Kujundi ümbermõõdu ja pindala arvutamine. 

3) Pikkusühikud, pindalaühikud, massi-, mahu-(liiter), raha-, ajaühikud. 

4) Kiirus ja kiirusühikud. 

5) Temperatuuri mõõtmine. 

6) Arvutamine nimega arvudega.  

 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus  

Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased saavad tutvuda eri maade ja 

ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste mõttekäikude 

elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu. Matemaatika õppimine eeldab 

järjepidevust, selle kaudu arenevad isiksuse omadustest eelkõige püsivus, sihikindlus ja 

täpsus. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse. 

Sotsiaalne pädevus  
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Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste tekstülesannete 

lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada koostööoskust. 

Enesemääratluspädevus   

Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva ülesannete 

lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid.  

Õpipädevus   

Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru. 

Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja 

tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on üldistamise ja analoogia kasutamise 

oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse 

arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva 

mõtlemise teel. 

Suhtluspädevus   

Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Eelkõige toimub see ülesande lahendust vormistades. Tekstülesannete lahendamise kaudu 

areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse 

leidmiseks vajalikku infot. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek erinevatel 

viisidel (tekst, tabel, valem) esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks. 

Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada 

matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 

Matemaatikapädevus   

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust 

kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete 

modelleerimisel nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. 

Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust 

probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed 

analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise 

arutlemise, põhjendamise ja tõestamise ning erinevate esitusviiside (sümbolite, valemite, 

tabelite) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika 

vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist. 

Ettevõtlikkuspädevus   

Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. Uute matemaatiliste 

teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse 

objektide ühiseid omadusi, mille alusel sõnastatakse hüpotees ning otsitakse ideid hüpoteesi 
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kehtivuse põhjendamiseks. Sellise tegevuse käigus arenevad oskus näha ja sõnastada 

probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Ühele ülesandele erinevate 

lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning ideede genereerimise oskust. 

Ettevõtlikkuspädevust arendatakse mitmete eluliste andmetega ülesannete lahendamise kaudu.  

 

Läbivate teemade käsitlemine  

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine    

Seostub matemaatika õppimisel järk-järgult kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning 

iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Sama läbiv teema seondub näiteks ka 

matemaatikatundides hindamise kaudu antava hinnanguga õpilase võimele abstraktselt ja 

loogiliselt mõelda. Oma tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise 

karjääri planeerimise lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, 

suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. 

 Keskkond ja jätkusuutlik areng   

Selle teema probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige ülesannete kaudu, milles 

kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid andmeid 

analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama 

elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad 

õpilased võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama sellekohaseid 

väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide 

lahendamise oskust, hinnatakse kriitiliselt keskkonna ja inimarengu perspektiive. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus   

Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi 

õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega 

arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja 

arvamuste suhtes. Sama teemaga seondub näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide 

käsitlemine, mis võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks 

kasutatavate arvnäitajate tähendusest. 

Kultuuriline identiteet 

Matemaatikas on olulisel kohal matemaatika ajaloo elementide tutvustamine ning ühiskonna 

ja matemaatikateaduse arengu seostamine.  

Teabekeskkond   

Õpilast juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi. 

Tehnoloogia ja innovatsioon  
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Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased 

ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus 

matemaatikal on tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige 

tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja 

arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat 

(edaspidi IKT), et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd. 

Matemaatika õpetus peaks pakkuma võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning 

seeläbi aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades rakendatakse 

mitmesugust õpitarkvara. 

Tervis ja ohutus   

Realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid andmeid sisaldavate 

ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud 

tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded ja graafikud). 

Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. Matemaatika sisemine 

loogika, meetod ja süsteemne ülesehitus on iseenesest olulised vaimselt tervet inimest 

kujundavad tegurid. Ka emotsionaalse tervise tagamisel on matemaatikaõpetusel kaalukas 

roll. Ahaaefektiga saadud probleemide lahendused, kaunid geomeetrilised konstruktsioonid 

jms võivad pakkuda õpilasele palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. 

Väärtused ja kõlblus   

Matemaatika õppimine ja õpetamine peaksid pakkuma õpilastele võimalikult palju 

positiivseid emotsioone. Teema „Väärtused ja kõlblus” külgneb eelkõige selle kõlbelise 

komponendiga – korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe 

kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on oluline roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate 

võimetega kaaslastesse. 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht põhilist teed pidi. Ühelt 

poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite 

kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi 

ainevaldkondi toetavast ning lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest 

ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses 

õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi 

ümbritseva maailmaga. 
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Peale selle on ainete lõimimise võimsad vahendid kollegiaalses koostöös teiste ainete 

õpetajatega tehtavad õpilaste ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus. 

Kõige tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. 

Niisuguse koostöö viljakus sõltub eelkõige matemaatikaõpetajate teadmistest teistes 

valdkondades õpetatava ainese ja seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste 

valdkondade õpetajate arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt 

mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada. 

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse 

rohkesti võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. 

Lõimingut võõrkeeltega tugevdab õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid 

kasutama. Nii näiteks võiks eesti ja inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel 

sõnal „number” on eesti keeles kaks tähendust: arv ja number, keemiaõpetaja võiks 

reaktsioonivõrrandite põhjal siduda ainete koguse leidmise võrdekujulise võrrandi ja 

protsentarvutuse kohta omandatud teadmiste ja oskustega. 

Eriline koht on internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks õpilane 

saama õpetuses uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise 

meetod teistes loodusainetes kasutatava meetodiga. 

 

Õppetegevused  

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus  (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;  

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;   

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;   

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliõu.  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet. 
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Füüsiline õppekeskkond 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid. 

2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega sülearvutite või 

lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste 

harjutamiseks ning esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks. 

3. Kool loob võimalused tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektide kasutamiseks. 

 

Hindamine 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 

mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 

Kujundav hindamine 

 Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- 

ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta.  

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.  

Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi.  

Kokkuvõttev hindamine 

Õppeveerandi algul teeb vastava aine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines nõutavad 

teadmised ja oskused, nende kontrollimise aja ja vormi ning järelevastamise korra. 

Õppeveerandi, poolaasta või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde 

(edaspidi kontrolltööd) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega ja 

kokkuleppel õpilastega. Kontrolltööde plaan on e-koolis.   

  

Hindamine toimub viie palli süsteemis: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 
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2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad põhikooliõpilasel edasi 

õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel 

õppimisel või edasises elus; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui põhikooliõpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, 

aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;  

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku 

või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata 

hindega „nõrk”. 

Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust 

on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele 

võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.  

 

 

MATEMAATIKA  ainekava 5. klassile 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

5. klassi matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 
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3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

6) kasutab õppides IKT-vahendeid; 

7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Tundide arv õppeaastas  175 t 

Õppeaine kirjeldus 

Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku ja peast arvutuse oskus, tutvutakse õpilast 

ümbritsevate tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega ning omandatakse mõned 

vajalikud algebra põhioskused. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste 

meetoditega. Matemaatikas omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes 

õppeainetes, eeskätt loodusteaduslikke protsesse uurides ja kirjeldades. 

Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise 

ja 

loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse 

mõttetöö 

olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased 

kogeda nn ahaa efekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu. Nii seoseid visualiseerides,  

hüpoteese püstitades kui ka teadmisi kinnistades kasutatakse IKT võimalusi. 

Õpitulemused ja õppesisu 

5. klassi lõpuks õpilane: 

1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt 

esitusviisilt teisele; 

2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi; 

3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi; 

4) leiab ülesannetele erinevaid lahendusteid; 

5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust; 

6) näitab üles initsiatiivi lahendada kodus ja koolis ilmnevaid matemaatilist laadi 

probleeme; 

7) kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest 

teabeallikatest. 
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1. Arvutamine 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (miljardi piires); 

2) kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana; 

3) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid; 

4) arvutab peast ja kirjalikult, rakendab tehete järjekorda, tunneb liitmise ja korrutamise 

seadusi; 

5) leiab naturaalarvu kuubi ja selgitab selle tähendust; 

6) tunneb harilikku murdu; selgitab lugeja ja nimetaja tähendust; 

7) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja 

iseseisvaks harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; kasutab vajaduse korral 

taskuarvutit; 

8) loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni kolmekümneni (XXX). 

9) teab ümardamise reegleid ja ümardab etteantud täpsuseni 

10) eristab paaris- ja paarituid arve; kasutab jaguvuse tunnuseid; 

11) esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena, leiab SÜT-i ja VÜK-i; 

12) tunneb kümnendmurru kümnendkohti, võrdleb ja järjestab neid, kujutab arvkiirel, 

ümardab etteantud täpsuseni; 

13) liidab ja lahutab kümnendmurde (kirjalikult); 

14) korrutab ja jagab peast kümnendmurde järguühikutega; 

15) korrutab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga kümnendmurdu murruga 

16) jagab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga(mõistet ei tutvustata) kümnendmurdu murruga, 

milles on kuni 2 tüvenumbrit; 

17) tunneb tehetejärjekorda ja sooritab mitme tehtega ülesandeid kümnendmurdudega; 

 

 

Õppesisu 

 

1. Naturaalarvud 0 – 1 000  000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Neli põhitehet 

naturaalarvude vallas, kirjalik jagamine kuni 5-kohalisi arve kuni 2-kohalise arvuga.. Kirjalik 

korrutamine(kuni 3-kohalised natiraalarvud, kuni 3-kohalised naturaalarvud järkarvudega). 

Tehete omadused ja nende rakendamine. Tehete järjekord, arvutab kuini 4-tehteliste 
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arvavaldiste väärtusi. Rooma numbrid. Paaris- ja paaritud arvud. Jaguvuse tunnused, 2-, 3-, 5-

, 9-, 10-ga. Arvu tegurid ja kordsed. Algarvud ja kordarvud. SÜT ja VÜK. Murdarv, harilik 

murd(murru lugeja ja nimetaja). Kümnendmurd, selle ümardamine ja tehted 

kümnendmurdudega. 

2. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. Taskuarvutil 4 põhitehet. 

2. Andmed ja algebra 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) lahendab mitme-tehtelisi tekstülesandeid, tunneb lahendamise etappe, kasutab 

lahendusidee leidmiseks erinevaid strateegiaid ja hindab tulemuse reaalsust; 

2) tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise; arvutab lihtsa tähtavaldise väärtuse; kirjutab 

sümbolites lihtsamaid tekstina kirjeldatud tähtavaldisi; 

3) kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid arvutamise lihtsustamisel; 

4) lahendab lihtsamaid võrrandeid proovimise või analoogia teel, selgitab, mis on 

võrrandi lahendi kontrollimine; 

5) kogub andmeid, korrastab ja kannab sagedustabelisse, tunneb mõistet sagedus ja oskab 

seda leida; 

6) tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana, loeb andmeid skaalalt ja toob näiteid 

skaalade kasutamise kohta; 

7) loeb andmeid tulpdiagrammilt ja oskab joonistada tulp- ja sirglõikdiagramme: 

8) arvutab aritmeetilise keskmise; 

Õppesisu 

1. Arv- ja tähtavaldis. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem. Võrrand ja selle lahendi 

mõiste, võrrandi lahendamine proovimise ja analoogia teel. 

2. arvandmete kogumine ja korrastamine, sagedustabel, skaala, tulp- ja sirglõikdiagramm, 

aritmeetiline keskmine.  

3. Tekstülesannete lahendamine. 

4. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

3. Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  

Õpitulemused 

Õpilane: 
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1) teab ruumala- ja pindala ühikuid ja selgitab nendevahelisi seoseid; 

2) arvutab risttahuka ja kuubi ruumala ja pindala; 

3) joonestab sirge, kiire, lõigu ja selgitab nende erinevusi, ning märgi ja tähistab punkte 

nendel; 

4) joonestab etteantud pikkusega lõigu, mõõdab lõigu pikkuse, arvutab murdjoone 

pikkuse; 

5) joonestab eri liiki nurki, tähistab ja kirjutab sümbolites, võrdleb nurki; 

6) kasutab malli mõõtmiseks ja etteantud suurusega nurga joonestamiseks; 

7) teab täisnurga ja sirgnurga suurust; 

8) leiab jooniselt kõrvu- ja tippnurkade paare, tunneb nende omadusi ja oskab neid 

arvutada; 

9) joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid, tunneb ja kasutab vastavaid sümboleid; 

10) selgitab plaanimõõdu tähendust, valmistab ruudulisele paberile lihtsama plaani; 

Õppesisu 

1) Lihtsamad geomeetrilised kujundid - sirglõik, murdjoon, kiir, sirge; 

2) Nurk, nurkade liigid, kõrvu- ja tippnurgad; 

3) Paralleelsed ja ristuvad sirged; 

4) Kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala; 

5) Pindalaühikud, ruumalaühikud. 

6) Plaanimõõt; 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus  

Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased saavad tutvuda 

eri maade ja ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste 

mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu. Matemaatika õppimine 

eeldab järjepidevust, selle kaudu arenevad isiksuse omadustest eelkõige püsivus, sihikindlus 

ja täpsus. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse.  

 

Sotsiaalne pädevus  

Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste 

tekstülesannete lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada koostööoskust. 



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 

Enesemääratluspädevus   

Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva ülesannete 

lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. 

 

Õpipädevus   

Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru. 

Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja 

tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on üldistamise ja analoogia kasutamise 

oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse. Õpilases kujundatakse 

arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva 

mõtlemise teel. 

 

Suhtluspädevus   

Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Eelkõige toimub see ülesande lahendust vormistades. Tekstülesannete lahendamise kaudu 

areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse 

leidmiseks vajalikku infot. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek erinevatel 

viisidel (tekst, tabel, valem) esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks. 

Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles 

esitatud infot ning vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 

 

Matemaatikapädevus   

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust 

kasutada 

matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete 

modelleerimisel 

nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab 

üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid 

lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust 

kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise 

ning 
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erinevate esitusviiside (sümbolite, valemite, tabelite) mõistmise ja kasutamise oskust. 

Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise 

ja personaalse tähenduse mõistmist. 

 

Ettevõtlikkuspädevus   

Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. Uute matemaatiliste 

teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse 

objektide ühiseid omadusi, mille alusel sõnastatakse hüpotees ning otsitakse ideid hüpoteesi 

kehtivuse põhjendamiseks. Sellise tegevuse käigus arenevad oskus näha ja sõnastada 

probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Ühele ülesandele erinevate 

lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning ideede genereerimise oskust. 

Ettevõtlikkuspädevust arendatakse mitmete eluliste andmetega ülesannete lahendamise kaudu.  

Läbivate teemade käsitlemine  

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine   

Seostub matemaatika õppimisel järk-järgult kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning 

iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Sama läbiv teema seondub näiteks ka 

matemaatikatundides hindamise kaudu antava hinnanguga õpilase võimele abstraktselt ja 

loogiliselt mõelda. Oma tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise 

karjääri planeerimise lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, 

suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. 

  

Keskkond ja jätkusuutlik areng   

Selle teema probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige ülesannete kaudu, milles 

kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid andmeid 

analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama 

elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad 

õpilased võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama sellekohaseid 

väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide 

lahendamise oskust, hinnatakse kriitiliselt keskkonna ja inimarengu perspektiive. 

 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus   

Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi 

õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega 
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arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja 

arvamuste 

suhtes. Sama teemaga seondub näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide käsitlemine, 

mis 

võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate 

arvnäitajate 

tähendusest. 

 

Kultuuriline identiteet 

Matemaatikas on olulisel kohal matemaatika ajaloo elementide tutvustamine ning ühiskonna 

ja matemaatikateaduse arengu seostamine.  

Statistika abil saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse mitmekultuurilisuse teemaga 

seonduvalt (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jne). 

 

Teabekeskkond   

Teema „Teabekeskkond” seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt 

matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuridega. Õpilast juhitakse arendama 

kriitilise teabeanalüüsi oskusi. 

 

Tehnoloogia ja innovatsioon  

Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased 

ettekujutuse 

tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus matemaatikal 

on 

tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige tegevusi kavandades 

ja 

ellu viies ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja arvutuste kaudu. Õpilast 

suunatakse kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT), et lahendada 

elulisi 

probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd. Matemaatika õpetus peaks pakkuma 

võimalusi ise 

avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele.  

Seaduspärasusi avastades rakendatakse mitmesugust õpitarkvara. 
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Tervis ja ohutus   

Realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid andmeid sisaldavate 

ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud 

tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded ja graafikud). 

Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. Matemaatika sisemine 

loogika, meetod ja süsteemne ülesehitus on iseenesest olulised vaimselt tervet inimest 

kujundavad tegurid. Ka emotsionaalse tervise tagamisel on matemaatikaõpetusel kaalukas 

roll. Ahaa-efektiga saadud probleemide lahendused, kaunid geomeetrilised konstruktsioonid 

jms võivad pakkuda õpilasele palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. 

 

Väärtused ja kõlblus   

Matemaatika õppimine ja õpetamine peaksid pakkuma õpilastele võimalikult palju 

positiivseid 

emotsioone. Teema „Väärtused ja kõlblus” külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga – 

korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. 

Õpetaja 

eeskujul on oluline roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. 

Lõiming teiste õppeainetega 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht põhilist teed pidi. Ühelt 

poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite 

kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi 

ainevaldkondi toetavast ning lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest 

ainevaldkondadest 

ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse 

matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi ümbritseva maailmaga. 

Peale selle on ainete lõimimise võimsad vahendid kollegiaalses koostöös teiste ainete 

õpetajatega 

tehtavad õpilaste ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus. Kõige 

tihedamat 

koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. Niisuguse 

koostöö 

viljakus sõltub eelkõige matemaatikaõpetajate teadmistest teistes valdkondades õpetatava 

ainese ja 
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seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade õpetajate 

arusaamadest ja 

oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada. 

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse 

rohkesti 

võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Lõimingut 

võõrkeeltega tugevdab õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid kasutama. 

Nii näiteks võiks eesti ja inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel sõnal 

„number” on eesti keeles kaks tähendust: arv ja number, keemiaõpetaja võiks 

reaktsioonivõrrandite põhjal siduda 

ainete koguse leidmise võrdekujulise võrrandi ja protsentarvutuse kohta omandatud teadmiste 

ja 

oskustega. 

Eriline koht on internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks õpilane 

saama õpetuses uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise 

meetod 

teistes loodusainetes kasutatava meetodiga. 

Õppetegevused 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus  (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;  

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;   

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;   

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliõu.  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet. 
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Füüsiline õppekeskkond 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid. 

2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega sülearvutite või 

lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste 

harjutamiseks ning esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks. 

3. Kool loob võimalused tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektide kasutamiseks. 

Hindamine 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 

mitterutiinsete 

ülesannete lahendamine. 

 

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 

Kujundav hindamine 

 Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- 

ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta.  

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.  

Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi.  

Hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus  

Õppeveerandi algul teeb vastava aine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines nõutavad 

teadmised ja oskused, nende kontrollimise aja ja vormi ning järelevastamise korra. 

Õppeveerandi, poolaasta või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde 

(edaspidi kontrolltööd) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega ja 

kokkuleppel õpilastega. Kontrolltööde plaan on e-koolis.   



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

 Hindamine toimub viie palli süsteemis: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad põhikooliõpilasel edasi 

õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel 

õppimisel või edasises elus; 

 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui põhikooliõpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, 

aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;  

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku 

või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata 

hindega „nõrk”. 

Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust 

on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele 

võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.  
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Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes  

6. klassi lõpetaja: 

1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviis ilt 

teisele;  

2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi; 

3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi; 

4) teab, et ülesannetel võib olla erinevaid lahendusteid, ja valib neist endale sobiva; 

5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust; 

6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks; 

7) kasutab enda jaoks sobivaid õpimeetodeid, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest 

teabeallikatest. 

MATEMAATIKA ainekava 6. klass. 

Tundide arv õppeaastas 175 t 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

6. klassi õpilane 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab, oskab kasutada erinevaid lahendusskeeme; 

2) oskab objekte ja nähtuseid analüüsida ja kirjeldada neid mitme tunnuse järgi; 

3) teab, et ülesannetele võib olla erinevaid lahendusteid, valib neist endale sobiva; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust; 

6) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

7) kasutab õppides IKT-vahendeid, oskabe leida vajaduse korral abi ja infot erinevatest 
teabeallikatest; 

8) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

9) kasutab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Õppesisu ja õpitulemused 

Arvutamine 

Õppesisu 
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1. Harilik murd ja selle põhiomadus, taandamine, laiendamine, murdude teisendamine 

ühenimeliseks, võrdlemine, arvust pöördarvu leidmine, tehted harilike murdudega. 

2. Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks ja vastupidi. 

3. Negatiivsed arvud, arvtelg, täisarvude kujutamine arvteljel, kahe punkti vaheline kaugus, 
vastandarvud, arvu absoluutväärtus. 

4. Täisarvude järjestamine ja arvutamine täisarvudega. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb positiivseid ratsionaalarve (harilikke murde); 

2) arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ja positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete 
järjekorda (neli tehet); 

3) tunneb harilikku ja kümnendmurdu ja  kujutab joonisel harilikku murdu osana 
tervikust( lõigust ja tasapinnalisest kujundist); 

4) oskab teha erinevaid teisendusi (taandab, laiendab esitada  liigmurdu  segaarvuna ja 
segaarvu liigmurruna, leiab arvu pöördarvu); 

5) teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks 

ning leiab hariliku murru kümnendlähendi; 

6) tunneb ja teab  negatiivsete arvude tähendust, leiab arvu vastandarvu ja absoluutväärtuse, 

leiab kahe punkti vahelise kauguse arvteljel; 

7) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel ja 

iseseisvaks harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; kasutab vajaduse korral 

taskuarvutit. 

Andmed ja algebra 

Õppesisu 

1. Protsent, osa leidmine tervikust. 

2. Koordinaatteljestik, temperatuuri ja ühtlase liikumise graafik. 

3. Diagramm (sektordiagramm). 

4. Tekstülesanded. 

5. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

Õpitulemused 

1) tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust; 

2) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust; 

3) joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi, loeb 

teljestikus asuva punkti koordinaate, loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut; 

4) loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste diagrammide lugemine ja 
analüüsimine. 

Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  

Õppesisu 
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1. Sümmeetria sirge suhtes. 

2. Lõigu keskristsirge ja nurgapoolitaja. 

3. Kolmnurk ja selle elemendid. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine ja võrdsuse 

tunnused. 

4. Kolmnurga pindala leidmine aluse ja kõrguse abil. 

5. Ringjoon, selle pikkus. Ring, selle pinda. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid; 

2) konstrueerib sirkli ja joonlaua lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja ning sirge suhtes 

sümmeetrilisi kujundeid; 

3) kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine), toob näiteid õpitud 

geomeetriliste kujundite ning sümmeetria kohta arhitektuuris ja kujutavas kunstis; 

4) rakendab kolmnurga sisenurkade summat ja kolmnurkade võrdsuse tunnuseid (KKK, 
KNK, NKN) ülesandeid lahendades; 

5) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab 

kolmnurga pindala; 

6) arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala. 

 

Õppetegevused 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 
mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3. võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6. laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliõu, muuseum  jne. 

7. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet. 
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MATEMAATIKA ainekava 7. klass. 

Tundide arv õppeaastas 175 t 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

7.kl. Õpilane 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab, oskab kasutada erinevaid lahendusskeeme 

2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid; 
3) arutleb, põhjendab loogiliselt; 

4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid; 
5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina; 
6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid 

7) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 
 

 Õppesisu ja õpitulemused 

Ratsionaalarvud 

Õppesisu 

1. Ratsionaalarvud. Tehted ratsionaalarvudega. Arvutamine taskuarvutiga. Kahe punkti 
vaheline kaugus arvteljel. 

2. Tehete järjekord. 

3. Naturaalarvulise astendajaga aste. 

4. Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). Arvu standardkuju. Tüvenumbrid. 

5. Täpsed ja ligikaudsed arvud, arvutustulemuste otstarbekohane ümardamine. 

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kasutab õigesti märgireegleid ratsionaalarvudega arvutamisel; 

 eri liiki murdude korral hindab, mil viisil arvutades saab täpse vastuse ja kuidas on     
otstarbekas arvutada; 

2) mitme tehtega ülesandes kasutab vastandarvude summa omadust ja liitmise seadusi; 

3)  korrutab ja jagab positiivseid ja negatiivseid harilikke murde (ka segaarve); 

4) arvutab mitme tehtega ülesannetes, milles on kuni neli tehet ja ühed sulud; 

5) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust; 

6) teab peast ( lisaks 4. ja 5. klassis õpitule) astmete väärtust; 

7) astendab negatiivset arvu naturaalarvuga, teab sulgude tähendust; 

8) teab, kuidas astmete väärtus sõltub astendajast n; 

9) tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on astendamistehteid; 

10) sooritab taskuarvutil tehteid ratsionaalarvudega; 

11) toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus kasutatakse täpseid, kus ligikaudseid arve; 
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12) ümardab arve etteantud täpsuseni; 

13) ümardab arvutuste (ligikaudseid) tulemusi mõistlikult. 

2. Protsent 

Õppesisu 

1. Promilli mõiste (tutvustavalt). 

2. Arvu leidmine tema osamäära ja protsendimäära järgi. 

3. Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. 

4. Suuruse muutumise väljendamine protsentides. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) selgitab protsendi tähendust ja leiab osa tervikust (kordavalt) 

2) selgitab promilli tähendust; 

3) promilli (1 ‰) kasutamist selgitab eluliste näidete abil 

4) leiab antud osamäära järgi terviku; 

5) väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides; 

6) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest ja selgitab, mida tulemus näitab; 

7) leiab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides; 

8) eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides; 

9) tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, lahendab kuni 
kahesammulisi protsentülesandeid; 

10)  rakendab protsentarvutust reaalse sisuga ülesannete lahendamisel; 

11) arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas; 

12) selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi ning oskab etteantud lihtsa juhtumi varal 

hinnata laenamise eeldatavat otstarbekust; 

13) koostab isikliku eelarve; 

14) teab, kuidas tekivad tulud ja mis on inimese võimalikud tuluallikad ning oskab 

reaalselt hinnata võimalikke ja ootamatuid kulusid, oskab  hinnata kriitiliselt 
manipuleerimisvõtteid (näiteks laenamisel). 

 

 

3. Statistika algmõisted 

Õppesisu 

1. Andmete kogumine ja korrastamine. Statistilise kogumi karakteristikud (aritmeetiline 

keskmine). Sektordiagramm. Tõenäosuse mõiste. 

Õpitulemused 

Õpilane 
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1)  moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab 

sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ja iseloomustab seda aritmeetilise keskmise ja 
diagrammide abil; 

2)  joonestab sektordiagrammi (nii arvutil kui ka käsitsi); 

3)  selgitab tõenäosuse tähendust; 

4) katsetulemuste vahetu loendamise kaudu arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse 

tõenäosuse. 

4. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. 

Õppesisu 

1. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Lihtsate tähtavaldiste koostamine. 

2. Võrdeline sõltuvus, võrdelise sõltuvuse graafik, võrdeline jaotamine. 

3. Pöördvõrdeline sõltuvus, pöördvõrdelise sõltuvuse graafik 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) arvutab ühetähelise tähtavaldise väärtuse; 

2) koostab lihtsamaid avaldisi (näiteks pindala ja ruumala); 

3)  selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust; 

teab sõltuva ja sõltumatu muutuja tähendust; 

4) selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal (nt teepikkus ja aeg; 
rahasumma ja kauba kogus); 

5) kontrollib tabelina antud suuruste abil või otsustab graafiku põhjal, kas on tegemist 

võrdelise sõltuvusega; 

6) toob näiteid võrdelise sõltuvuse kohta ; 

7) leiab võrdeteguri; 

8) joonestab võrdelise sõltuvuse graafikuid käsitsi ja arvuti abil (soovitatavalt programmiga 
GeoGebra); 

9) selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal 

10) kontrollib tabelina antud suuruste abil, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega; 

11)  saab graafiku põhjal aru, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega; 

12) joonestab pöördvõrdelise sõltuvuse graafiku nii käsitsi ja  arvuti abil (soovitatavalt 
programmiga GeoGebra); 

5. Lineaarfunktsioon 

Õppesisu 

1. Lineaarfunktsioon, selle graafik. 

2. Lineaarfunktsiooni rakendamise näiteid 

Õpitulemused 

Õpilane 
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1) teab, mis on lineaarne sõltuvus; eristab lineaarliiget ja vabaliiget; 

2) joonestab lineaarfunktsiooni avaldise põhjal graafiku; 

3) õpilane joonestab graafiku kahe punkti abil ning võimalusel  tõusu ja algordinaadi järgi; 

4) otsustab graafiku põhjal, kas funktsioon on lineaarne või ei ole; 

6. Võrrand 

Õppesisu 

1. Võrrandi mõiste. Võrrandite samaväärsus. Võrrandi põhiomadused. 

2. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand, selle lahendamine. 

3. Võrre. Võrde põhiomadus. 

4. Võrdekujulise võrrandi lahendamine. Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate 

tekstülesannete lahendamine võrrandi abil. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) lahendab võrdekujulise võrrandi; 

2) lahendab lineaarvõrrandeid; 

3) koostab lihtsamate tekstülesannete lahendamiseks võrrandi, lahendab selle; 

4)  kontrollib tekstülesande lahendit; tekstülesande lahendi kontrollimisel hindab lahendi 
reaalsust, s.t. kas leitud tekstülesande lahend on mõistlik; 

5)  lahendab (tekst)ülesandeid protsentarvutuse kohta; 

6) koostab lineaarvõrrandi etteantud teksti järgi, lahendab tekstülesandeid lineaarvõrrandi 
abil; 

 

 

 

7. Geomeetrilised kujundid 

Õppesisu 

1. Hulknurk, selle ümbermõõt. Hulknurga sisenurkade summa. 

2. Rööpkülik, selle omadused. 

3. Rööpküliku pindala. 

4. Romb, selle omadused. 

5. Rombi pindala. 

6. Püstprisma, selle pindala ja ruumala. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) teab, mis on hulknurk, näitab hulknurga tippe, külgi ja nurki, lähiskülgi ja lähisnurki; 

2) saab aru mõistest korrapärane hulknurk; 
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3) arvutab hulknurga ümbermõõtu, sisenurkade summa ja korrapärase hulknurga ühte nurka; 

4) joonestab etteantud külgede ja nurgaga rööpküliku, tema diagonaalid ja kõrguse; 

õpilane oskab joonist teha joonestamisvahendite abil ning samuti arvutiprogrammi  abil; 

5) teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide omadusi, kasutab neid ülesannete 
lahendamisel; 

6) mõõdab rööpküliku küljed ja kõrguse, arvutab ümbermõõdu ja pindala; joonestab etteantud 

külje ja nurga järgi rombi;  ülesanded lahendatakse nii joonestamisvahendite kui ka 
arvutiprogrammi abil; 

7) teab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi, kasutab neid ülesannete lahendamisel; 

8)  joonestab ja mõõdab rombi külgi, kõrgust ja diagonaale, arvutab ümbermõõdu ja pindala; 
nii joonestamisvahendite abil kui ka kasutades arvutiprogramme; 

9) tunneb kehade hulgast kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma; näitab ja nimetab kolmnurkse 
ja nelinurkse püstprisma põhitahke, näitab selle tippe, külgservi, põhiservi, prisma kõrgust, 

külgtahke, põhja kõrgust; 

10) arvutab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma pindala ja ruumala. 

8. Üksliige 

Õppesisu 

1. Üksliige. Sarnased üksliikmed. Naturaalarvulise astendajaga astmed. 

2. Võrdsete alustega astmete korrutamine ja jagamine. Astendaja null, negatiivse täisarvulise 
astendajaga astmete näiteid. 

3. Korrutise astendamine. 

4. Jagatise astendamine. 

5. Astme astendamine. 

6. Üksliikmete liitmine ja lahutamine. 

7. Üksliikmete korrutamine ja jagamine. 

8. Üksliikmete astendamine. 

9. Ülesandeid tehetele naturaalarvulise astendajaga astmetega. 

10. Arvu 10 negatiivse täisarvulise astendajaga aste. 

11. Arvu standardkuju, selle rakendamise näiteid. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) teab mõisteid üksliige ja selle kordaja; 

2) teab, et kordaja 1 jäetakse kirjutamata ja miinusmärk üksliikme ees tähendab kordajat (–1); 

3)  viib üksliikme normaalkujule ja leiab selle kordaja; 

4) korrutab ühe ja sama alusega astmeid; 

5) astendab korrutise; jagatise; astendab astme; 

6) jagab võrdsete alustega astmeid; 
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7) koondab üksliikmeid; 

8) korrutab ja astendab üksliikmeid; 

9)  kirjutab kümnendmurru 10-ne astmete abil; 

10) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul, selgitab standardkujuliste arvude kasutamist 
teistes õppeainetes ja igapäevaelus; teab, et arvu 10 astmeid läheb vaja edaspidi erinevate 
loodusteaduste õppimisel. 

Lõiming teiste õppeainetega 

Tehnoloogiaõpetus – väikeste arvude kasutamine tehnikas (täppismõõtmine). 

Loodusõpetus – suured arvud planeetide masside ja kauguste väljendamisel, väikesed arvud 
aine osakeste mõõtmete ja masside kirjeldamisel. 

Loodusõpetus – kasutab protsentarvutust liikumise kiiruse muutumise kirjeldamisel, leiab 

toote (eseme) koostise, kasutab korrektselt ligikaudse arvutamise reegleid ja annab vajaduse 
korral vastuse standardkujul. 

Inimeseõpetus – kasutab vajadusel diagramme, koostab ja tõlgendab neid. 

Loodusõpetusega – ühtlase liikumise kirjeldamisel. Võrdekujulise võrrandi lahendamisoskus 
on väga oluline füüsikas ja keemias. 

Tehnoloogiaõpetus - teab hulknurgakujuliste konstruktsioonielementide kasutamise võimalusi 
erinevates ehitus-konstruktsioonides. 

Kunst- erinevad mustrid, kirjed, mis koosnevad geomeetrilistest kujundidtest. 

Õppetegevused 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 
mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2. võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

3. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi, programme ning õppematerjale ja -vahendeid; 

5. laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliõu, õppekäigud jne. 

6. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet. 

 

MATEMAATIKA  ainekava 8. klassile 

Tundide arv õppeaastas  140  t 
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Õpitulemused ja õppesisu 

Hulkliikmed 

Õpitulemused 

• teab mõisteid hulkliige, kaksliige, kolmliige ja nende kordajad; 

• korrastab hulkliikmeid; 

• arvutab hulkliikme väärtuse; 
teeb arvutusi täisarvudega, kümnendmurdudega ja ka harilike murdudega (s.h. segaarvudega); 

näide: leiab  avaldise 
2 22 3 4a ab b− +  väärtuse, kui 

1
2 , 4,5

3
a b= − =

    

• liidab ja lahutab hulkliikmeid, kasutab sulgude avamise reeglit; 

• korrutab ja jagab hulkliikme üksliikmega; 

• toob teguri sulgudest välja; 

• korrutab kaksliikmeid,  
näiteks: (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd; 

• leiab kahe üksliikme summa ja vahe korrutise (a + b)(a - b)=a
22 b− ; 

kasutab valemit mõlematpidi, s.t. teab, et 

(x + 2y)(x – 2y) = x 2 – 4y 2   ja  a 2 – 9b 2 = (a + 3b)(a – 3b)  

• leiab kaksliikme ruudu  

( )

( )

2 2 2

2 2 2

2 ,

2

a b a ab b

a b a ab b

+ = + +

− = − +
 

Soovitus: lisaks summa ja ruudu valemitele näidata ka, et 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

2 2

,

,

.

a b a b

a b b a

a b b a

− − = +

− = −

− + = −
 

 

• korrutab hulkliikmeid; 
märkus: piirduda juhtumiga, kus kolmliiget on vaja korrutada kolmliikmega; 

• tegurdab avaldist kasutades ruutude vahe ning summa ja vahe ruudu valemeid; 

• teisendab ja lihtsustab algebralisi avaldisi; 
soovitus: kasutada selliseid avaldisi, kus kõiki varemõpitud valemeid tuleb kasutada (ei pea 
olema kõik ühes ülesandes), näiteks: 

( )( )

( ) ( ) ( )( )

2 2

2 2

9 4 2 3 2 3 ;

2 2 2 3

a b b a b a

a a a a

− − + −

− − + − − +
 

Õppesisu 

Hulkliige.  
Hulkliikmete liitmine ja lahutamine. Hulkliikme korrutamine ja jagamine üksliikmega. 
 Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega. Kaksliikmete korrutamine. 

Kahe üksliikme summa ja vahe korrutis. Kaksliikme ruut.  
Hulkliikmete korrutamine. 

Kuupide summa ja vahe valemid, kaksliikme kuup tutvustavalt.  
Hulkliikme tegurdamine valemite kasutamisega. 
 Algebralise avaldise lihtsustamine. 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 
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Enesemääratluspädevus  – õpilane leiab vajaduse korral internetist täiendavaid materjale 

harjutamiseks (näiteks http://www.mathema.ee/testid    learningapps.org jt). 
Õpipädevus  – kasutab varemõpitut algebraliste avaldiste lihtsustamisel, leiab õpikust, 

teatmikest või internetist ülesannete lahendamiseks vajalikud valemid. 
Matemaatikapädevus  – teab hulkliikme mõistet, kasutab algebralise avaldise lihtsustamise l 
abivalemeid, teab seoseid nende valemite vahel. 

Läbivate teemade käsitlemine  

Teabekeskkond  – leiab ülesannete lahendamiseks vajaliku info avalikest teabeallikatest 

(teatmikud, entsüklopeediad, internet). 
Tehnoloogia ja innovatsioon  – kasutab infotehnoloogiavahendeid ülesannete lahendamiseks 
ja vastuste kontrollimiseks. 

Lõiming teiste õppeainetega 

Füüsika – kahe või enama valemi kombineerimisel tekib konkreetse ülesande lahendamiseks 

vajalik valem. 
Õppetegevused 

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimine 

Ülesanded tehetele hulkliikmetega (liitmine, lahutamine, hulkliikmete korrutamine) on 
soovitatav valida nii, et lihtsamate ülesannetega saavad kõik õpilased hakkama, edasijõudnute le 

soovitame anda lihtsustada avaldisi, kus on vaja kasutada kuupide summa ja vahe valemeid 
(summa ja vahe kuubi valemeid). 
 

Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem 

Õpitulemused 

• tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi; 

• lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliselt (nii käsitsi kui ka arvuti 
abil); 

• lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi liitmisvõttega; 
soovitus: kui võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid saab lahutada, siis on soovitatav ka nii 
teha, näiteks võrrandisüsteemis 

2 3

2 4 1

x y

x y

+ =


− = −  
saame peale lahutamist leida kohe y väärtuse; 

• lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi asendusvõttega; 
soovitus: lahendada ka selliseid võrrandisüsteeme (B osas), kus ühe tundmatu avaldamisel 

tekivad murrud (ja neid ei saa asendada kümnendmurdudega), näiteks 

3 7 1

7 3 1

x y

x y

+ =


+ =  
Soovitatav on lahendada ka võrrandisüsteeme, mis on vaja enne lahendamist korrastada või 

sisaldavad murde, näiteks 

2(3 ) 3( ) 1

3

2
3 1

3

1 2

x y x y y

y x

x
y

y x

− − + = +


= − −

−
− =


 − =  
lahendab lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil; 
Õppesisu 

Lineaarvõrrandi lahendamine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline esitus.  

http://www.mathema.ee/testid%20%20%20%20learningapps.org
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Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliselt.  

Liitmisvõte.  
Asendusvõte.  

Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate tekstülesannete lahendamine kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi abil. 
Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Matemaatikapädevus  – kasutab lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks otstarbekaid võtteid, 
tõlgendab lahendit (või selle puudumist) geomeetriliselt. 

Läbivate teemade käsitlemine  

Tehnoloogia ja innovatsioon  – kasutab IKT vahendeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandi või 
võrrandisüsteemi lahendamisel. 

Lõiming teiste õppeainetega 

Füüsika – kahe keha sirgjoonelisel liikumisel kohtumispunkti või kohtumiseks kulunud aja 

leidmine. 
Õppetegevused 

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimine 

Võrrandisüsteemide lahendamisel vaadelda kindlasti ka selliseid, kus lahendid puuduvad või 
on lahendeid lõpmata palju. Vältida seda, et kõikide lahendatud võrrandisüsteemide lahendid 

on täisarvud. Valikuliselt anda lahendada ülesandeid, kus võrrandisüsteemis olevaid võrrandeid 
on vaja lihtsustada (kaotada murrud, kasutada korrutamise abivalemeid). 
Füüsiline õppekeskkond 

IKT kasutamine 

Lahendab lineaarvõrrandi ja võrrandisüsteemi programmiga GeoGebra, T-algebra või mõne 

nende analoogiga. 
 

Geomeetrilised kujundid 

Õpitulemused 

 selgitab definitsiooni ning teoreemi, eelduse ja väite mõistet; 

 selgitus: õpilane peab vahet tegema defineerimisel (mõiste sisu lühike ja täpne avamine) 
ja kirjeldamisel. 
 kasutab dünaamilise geomeetria programmi seaduspärasuste avastamisel ja hüpoteeside 

püstitamisel; 
soovitus: kasutada programmi GeoGebra või mõnda selle analoogi 

  selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 
selgitus: tõestuskäigu selgitamisel peab ilmnema, et õpilane on aru saanud, mitte pähe õppinud. 
Õppesisu 

Definitsioon. 
 Aksioom.  

Teoreemi eeldus ja väide. Näiteid teoreemide tõestamisest. 
Õpitulemused 

• defineerib paralleelseid sirgeid, teab paralleelide aksioomi; 

• teab, et 
a) kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis nad on paralleelsed teineteisega; 

b) kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest sirgest, siis ta lõikab ka teist; 
c) kui kaks sirget on risti ühe ja sama sirgega, siis need sirged on teineteisega paralleelsed; 

• näitab joonisel ja defineerib lähisnurki ja põiknurki; 

• teab sirgete paralleelsuse tunnuseid ning kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
Õppesisu 

Kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekkivad nurgad.  

Kahe sirge paralleelsuse tunnused. 
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Õpitulemused 

 joonestab ja defineerib kolmnurga välisnurga; 
 kasutab kolmnurga välisnurga omadust; 

 leiab kolmnurga puuduva nurga kahe etteantud nurga järgi, leiab võrdhaarse kolmnurga 
tipunurga alusnurga järgi ja vastupidi; 

Õppesisu 

Kolmnurga välisnurk, selle omadus. 
Kolmnurga sisenurkade summa. 

Õpitulemused 

 joonestab ja defineerib kolmnurga kesklõigu; 
soovitus: kolmnurga kesklõigu joonestamist harjutada nii joonestamisvahendite abil kui ka 

arvutiprogramme kasutades; 
 teab kolmnurga kesklõigu omadusi ja kasutab neid ülesannete lahendamised;  

soovitus: õpilane leiab kesklõigud kolmnurga külgede järgi ning ka vastupidi – oskab leida 
külgi kesklõikude järgi; 
Õppesisu 

Kolmnurga kesklõik, selle omadus. 
Õpitulemused 

 defineerib ja joonestab trapetsi; 
 soovitatav dünaamilise geomeetria programmi abil näidata kõiki trapetsi liike s.h. 

võrdhaarset ja täisnurkset; 

 liigitab nelinurki; 
soovitus: kasutada dünaamilise geomeetria programmi; 

 joonestab ja defineerib trapetsi kesklõigu; 
 teab trapetsi kesklõigu omadusi ning kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
Näide: leida trapetsi kesklõik, kui alused on 6 cm ja 8 cm; leida trapetsi alus, kui kesklõik on 6 

cm ja üks alus 8 cm (4 cm); 
Õppesisu 

Trapets.  
Trapetsi kesklõik, selle omadus. 
Õpitulemused 

 defineerib ja joonestab kolmnurga mediaani, selgitab mediaanide lõikepunkti omaduse; 
soovitus: kasutada dünaamilise geomeetria programmi, kindlasti rõhutada, et sõltumata 

kolmnurga liigist lõikuvad mediaanid ühes punktis ja jaotuvad suhtes 2 : 1 tipu poolt lugedes; 
Õppesisu 

Kolmnurga mediaan. Mediaanide lõikepunkt ehk raskuskese, selle omadus. 

Õpitulemused 

 joonestab etteantud raadiuse või diameetriga ringjoone;   

soovitus: õpilane joonestab ringjoone nii sirkli kui ka arvuti-programmi abil; 
 leiab jooniselt ringjoone kaare, kõõlu, kesknurga ja piirdenurga;  
 teab seost samale kaarele toetuva kesknurga ja piirdenurga suuruste vahel ning kasutab seda 

teadmist ülesannete lahendamisel; 
soovitus: seost piirdenurga ja kesknurga vahel demonstreerida dünaamilise geomeetria 

programmi abil; 
Õppesisu 

Kesknurk.  

Ringjoone kaar. Kõõl. 
 Piirdenurk, selle omadus.  

Õpitulemused 

 joonestab ringjoone lõikaja ja puutuja; 
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soovitus: õpilane joonestab lõikaja ja puutuja joonestusvahendite abil ning ka 

arvutiprogrammi kasutades; 
 teab puutuja ja puutepunkti tõmmatud raadiuse vastastikust asendit ja kasutab seda 

ülesannete lahendamisel; 
soovitus: puutuja ja raadiuse ristseisu demonstreerimiseks kasutada dünaamilise geomeetria 
programmi; 

 teab, et ühest punktist ringjoonele joonestatud puutujate korral on puutepunktid  võrdsetel 
kaugustel sellest punktist ning kasutab seda ülesannete lahendamisel; 

Õppesisu 

Ringjoone lõikaja ja puutuja. Ringjoone puutuja ja puutepunkti joonestatud raadiuse ristseis. 
Õpitulemused 

 teab, et kolmnurga kõigi külgede keskristsirged lõikuvad ühes ja samas punktis, mis on 
kolmnurga ümberringjoone keskpunkt; 

soovitus: kasutada dünaamilise geomeetria programmi näitamaks, et sõltumata kolmnurga 
liigist lõikuvad külgede keskristsirged ühes punktis; 
 joonestab kolmnurga ümberringjoone (käsitsi joonestusvahendite abil ja arvuti abil); 

 teab, et kolmnurga kõigi nurkade poolitajad lõikuvad ühes ja samas punktis, mis on 
kolmnurga siseringjoone keskpunkt; 

soovitus: kasutada dünaamilise geomeetria programmi näitamaks, et sõltumata kolmnurga 
liigist lõikuvad nurgapoolitajad ühes punktis; 
 joonestab kolmnurga siseringjoone (käsitsi joonestusvahendite abil ja arvuti abil); 

 joonestab korrapäraseid hulknurki (kolmnurk, kuusnurk, nelinurk, kaheksanurk) käsitsi 
joonestusvahendite abil ja arvuti abil; 

 selgitab, mis on apoteem ja joonestab selle; 
 arvutab korrapärase hulknurga ümbermõõdu; 
Õppesisu 

Kolmnurga ümber- ja siseringjoon.  
Kõõl- ja puutujahulknurk, apoteem. 

Õpitulemused 

 kontrollib antud lõikude võrdelisust; 
 teab kolmnurkade sarnasuse tunnuseid ja kasutab neid ülesannete lahendamisel; 

soovitus: sarnasuse tunnuste esitamisel kasutada dünaamilise geomeetria programme; 
 teab teoreeme sarnaste hulknurkade ümbermõõtude ja pindalade kohta ning kasutab neid 

ülesannete lahendamisel; 
soovitus: ülesannete lahendamisel kasutab õpilane ka dünaamilise geomeetria programmi; 
 selgitab mõõtkava tähendust; 

 lahendab rakendusliku sisuga  ülesandeid (pikkuste kaudne mõõtmine; maa-alade 
plaanistamine; plaani kasutamine looduses); 

soovitus: võimaluse korral teostada mõõtmisi ja plaanistamisi vabas looduses; 
Õppesisu 

Võrdelised lõigud.  

Sarnased hulknurgad. Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude 
suhe.  

Sarnaste hulknurkade pindalade suhe.  
Maa-alade kaardistamise näiteid. 
Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Matemaatikapädevus  – teab defineerimisele esitatavaid nõudeid, tõestab õppekavas ette 
nähtud teoreeme, joonestab kolmnurgale sise- ja ümberringjoone, kasutab kolmnurkade 

(hulknurkade) sarnasuse tunnuseid. 
Läbivate teemade käsitlemine  



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

Loodusõpetus – teostada mõõtmisi ja plaanistamisi vabas looduses  

Lõiming teiste õppeainetega 

Tehnoloogiaõpetus – leiab eseme raskuskeskme, leiab plaani järgi objekti reaalsed mõõtmed. 

Kehalise kasvatus –  orienteerumine kaardi (plaani) järgi. 
Geograafia – kasutab kaarti ja plaani, määrab kaardi järgi objektide vahelise tõelise kauguse. 
Õppetegevused 

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimine 

Õuesõpe – plaani koostamine; 

Kiirteteoreem on soovitatav tuua sisse ülesannetes (õpikus B osas). 
Füüsiline õppekeskkond 

IKT kasutamine 

Jooniste tegemisel kasutab dünaamilise geomeetria programme (GeoGebra vms). 
 

 
Hindamine 

Hindamisel lähtutakse C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli õppekava üldosa vastavatest 

sätetest.  

Ettekannete, praktiliste tööde jms hindamisel selgitatakse eelnevalt õpilastele, milliseid 

kriteeriume antud töös hinnatakse. 

MATEMAATIKA ainekava 9 klass 

Tundide arv õppeaastas 140 t 

Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid 

9. klassi lõpetaja: 

1) koostab ja rakendab eri eluvaldkondade ülesandeid lahendades sobivaid matemaatilisi 

mudeleid; 

2) püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt, põhjendab väiteid; 

3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutiprogramme 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. 

1. Ruutvõrrand 

Õppesisu 

1. Arvu ruutjuur. Ruutjuur korrutisest ja jagatisest. 

2. Ruutvõrrand. 

3. Ruutvõrrandi lahendivalem. Ruutvõrrandi diskriminant. 

4. Taandatud ruutvõrrand. 

5. Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate tekstülesannete lahendamine ruutvõrrandi 

abil. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) eristab ruutvõrrandit teistest võrranditest; 

2) nimetab ruutvõrrandi liikmed ja nende kordajad; 
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3) viib ruutvõrrandeid normaalkujul; 

4) liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja mittetäielikeks; 

5) taandab ruutvõrrandi; 

6) lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid; 

7) lahendab taandamata ruutvõrrandeid ja taandatud ruutvõrrandeid vastavate lahendivalemite 
abil; 

8)  kontrollib ruutvõrrandi lahendeid; 

9)  selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi dikriminandist; 

10) lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid tekstülesandeid ruutvõrrandi abil; 

11) õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid, reaalses kontekstis esinevaid 
probleeme ja tõlgendab tulemusi. 

2. Ruutfunktsioon 

Õppesisu 

1. Ruutfunktsioon y = ax² + bx + c, selle graafik. 

2. Parabooli nullkohad ja haripunkt. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1)  eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest; 

2) nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning nende kordajad; 

3) joonestab ruutfunktsiooni graafiku (parabooli) (käsitsi ja arvutiprogrammi abil) ja selgitab 
ruutliikme kordaja ning vabaliikme geomeetrilist tähendust; 

4) selgitab nullkohtade tähendust, leiab nullkohad graafikult ja valemist; 

5) loeb jooniselt parabooli haripunkti, arvutab parabooli haripunkti koordinaadid; 

6) paraboolide uurimiseks joonestab graafikud arvutiprogrammi abil; 

7) kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest tulenevate probleemide modelleerimisel. 

3. Ratsionaalavaldised 

Õppesisu 

1. Algebraline murd, selle taandamine. 

2. Tehted algebraliste murdudega. 

3. Ratsionaalavaldise lihtsustamine (kahetehtelised ülesanded). 

Õpitulemused 

Õpilane 

1) tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamise abil; 

2)  teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks; 

3) teab algebralise murru põhiomadust; 
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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. 

 

4. Geomeetrilised kujundid 

4.1.Õppesisu 

1. Pythagorase teoreem. 

2. Korrapärane hulknurk, selle pindala. 

3. Nurga mõõtmine. 

4. Täisnurkse kolmnurga teravnurga siinus, koosinus ja tangens. 

4.1.Õpitulemused 

Õpilane 

1)kasutab dünaamilise geomeetria programme seaduspärasuste avastamisel ja hüpoteeside 

püstitamisel; 

2)  selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 

3) arvutab Pythagorase teoreemi kasutades täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi ja kaateti; 

4)  leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi; 

5)  trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid. 

4.2.Õppesisu 

1. Püramiid. Korrapärase nelinurkse püramiidi pindala ja ruumala. 

2. Silinder, selle pindala ja ruumala. 

3. Koonus, selle pindala ja ruumala. 

4. Kera, selle pindala ja ruumala. 

4.2.Õpitulemused 

Õpilane 

Ÿ1) tunneb ära kehade hulgast korrapärase püramiidi; 

2) Ÿ näitab ja nimetab korrapärase püramiidi põhitahu, külgtahud tipu; kõrguse, külgservad, 
põhuservad, püramiidi apoteemi, põhja apoteemi; 

Ÿ3) arvutab püramiidi pindala ja ruumala; skitseerib püramiidi (joonestusvahenditega ja 
arvutiga); 

Ÿ4) arvutab korrapärase hulknurga pindala; 
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Ÿ5) selgitab, millised kehad on pöördkehad; eristab neid teiste kehade hulgast; 

Ÿ6)  selgitab, kuidas tekib silinder; 

7) Ÿ näitab silindri telge, kõrgust, moodustajat, põhja raadiust, diameetrit, külgpinda ja põhja; 

Ÿ8) selgitab ja skitseerib silindri telglõike ja ristlõike (joonestusvahenditega ja 
arvutiprogrammi abil); 

Ÿ9) arvutab silindri pindala ja ruumala; 

10) Ÿ selgitab, kuidas tekib koonus; 

11) Ÿ näitab koonuse moodustajat, telge, tippu, kõrgust, põhja, põhja raadiust ja diameetrit 

ning külgpinda ja põhja; 

Ÿ12) selgitab ja skitseerib koonuse telglõike ja ristlõike (joonestusvahenditega ja 
arvutiprogrammi abil); 

Ÿ13) arvutab koonuse pindala ja ruumala; 

14)Ÿ selgitab, kuidas tekib kera; 

Ÿ15) eristab mõisteid sfäär ja kera, 

Ÿ16) selgitab, mis on kera suurring; 

17) Ÿ arvutab kera pindala ja ruumala; 

18)  joonestab  ruumiliste kehade pinnalaotusi ja valmistab nendest mudeleid. 

5. KORDAMINE 

Õppesisu 

1. Aritmeetika ja diagrammid. 

2. Avaldised. Lihtsustamine. 

3. Võrrandid, süsteemid ja tekstülesanded. 

4. Funktsioonid. Nende graafikud. 

5. Kolmnurga geomeetria ja trigonomeetria. 

6. Kujundid ja keha 

Õpitulemused 

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. 

Lõiming teiste õppeainetega 



C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 

Eesti keel ja kirjandus/ võõrkeeled – õpilane oskab väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt 

nii suuliselt kui ka kirjalikult, loob tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning oskab neid 
tõlgendada ja esitada. Kasutab kohaseid keelevahendeid ja matemaatika oskussõnavara ning 

järgib  õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades arendab funktsionaalset 
lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt esitatud infost arusaamist. 

Loodusained - õpilane  oskab vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud andmeid analüüsida 

ning vaatluste ja eksperimentide tulemusi graafiliselt, diagrammide ja tabelitena esitleda. 

Füüsika – õpilane õpib ülesande lahendamiseks vajalike valemite kombineerimist, tulemuste 

lihtsustamist, ühikute teisendamist. 

Kunstiained- õpilane    saab toetada geomeetria rakendusi demonstreeriva materjaliga 
sellistest kunstivaldkondadest nagu arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika, disain jne. 

Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil. 
Õpilane oskab märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha erinevate 

geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate kujundite 
pindala ja ruumala 

Sotsiaalained- õpilane  oskab  infot mõista ja valida: eristab olulist ebaolulisest, leiab (tekstist, 

jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud andmed. Ülesande lahendust vormistades, 
hüpoteese ja teoreeme sõnastades arendab oma mõtete selge, lühida ja täpse väljendamise 

oskust. Koos matemaatikamõistetega saab  õpilane teavet sellistel olulistel ühiskonda 
puudutavatel teemadel nagu rahvastiku struktuur ja erinevate sotsiaalsete gruppide osakaal 
selles. 

Tehnoloogiaõpetus – õpilane valmistab ruumilise kujundi mudeli, mõõdab sellelt vajalikud 
suurused ja teeb nõutud arvutused. 

Kehaline kasvatus- õpilane saab  tekstülesannete kaudu infot 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. Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad 
kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud põhimõistete omandamisele. Järjepidevus, 

täpsus ning kõige lihtsama ja parema lahenduskäigu leidmine on nii matemaatika kui ka 
spordi lahutamatu osa. 

Õppetegevused 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 
arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 
modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

3. Arutlemine: põhjendamine, tõestamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste 

hindamine, mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine õpetamise eesmärkidest, 
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 
teemadega; 

2) taotleme, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 
jooksul ühtlaselt ning jätab neile piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 
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3) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4) rakendame info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning 

õppematerjale ja - vahendeid; 

5) arendame õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, seejuures on põhirõhk hoiakute 
kujundamisel; 

6) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditel: 
iseseisev töö, vestlus, arutelu, diskussioon, paaristöö, projektõpe, rühmatöö; 5 

7) loome võimalused koostada referaat, õpimapp ja uurimistöö, sooritada praktilisi 
mõõtmistöid jne; 

8) laiendame õpikeskkonda: arvutiklass, asutused, õueõpe jm 

 

 

 

 

 

 

 


