
 

Ainevaldkond „Matemaatika“ 

 
1.Matemaatikapädevus  

 

Matemaatika õpetamise eesmärk gümnaasiumis on matemaatikapädevuse kujundamine, see 

tähendab suutlikkust tunda matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemsust; kasutada matemaatikat 

temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevaid ülesandeid modelleerides nii 

matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades; oskust probleeme esitada, sobivaid 

lahendusstrateegiaid leida ja rakendada, lahendusideid analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida; 

oskust loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada, mõista ning kasutada erinevaid lahendusviise; 

huvituda matemaatikast ja kasutada matemaatika ning info- ja kommunikatsiooni vahendite 

seoseid.  

Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1)väärtustab matemaatikat ning hindab ja arvestab oma matemaatilisi võimeid karjääri plaanides;  

2)on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade mõistetest, 

seostest ning protseduuridest;  

3)mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii 

suuliselt kui ka kirjalikult;  

4)arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning  

rakendab neid;  

5)esitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;  

6)mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, 

statistilisi ja ruumilisi seoseid;  

7)rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab  

probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi  

mudeleid;  

8)tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst 

jne), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;  

9)kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT 

vahendid jne) ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;  

10)mõistab matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.  

 

2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

 

Ainevaldkonda kuuluvad kaks õppeainet – kitsas matemaatika ja lai matemaatika. 

  

Kitsa matemaatika 8 kohustuslikku kursust on: „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja 

võrratused“; „Trigonomeetria“; „Vektor tasandil. Joone võrrand“;„Tõenäosus ja statistika“; 

„Funktsioonid I“; „Funktsioonid II“; „Planimeetria. Integraal“; „Stereomeetria“.  

 

Laia matemaatika 14 kohustuslikku kursust on: Avaldised ja arvuhulgad; Võrrandid ja  

võrrandisüsteemid; Võrratused. Trigonomeetria I; Trigonomeetria II; Vektor tasandil. Joone 

võrrand; Tõenäosus, statistika; Funktsioonid. Arvjadad; Eksponent- ja logaritmfunktsioon; 

Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis; Tuletise rakendused; 

Integraal. Planimeetria; Sirge ja tasand ruumis; Stereomeetria; Matemaatika rakendused, 

reaalsete protsesside uurimine. 

  

Ainevaldkonnas on 4 valikkursust: „Majandusmatemaatika elemendid”, „Planimeetria I. 

Kolmnurkade ja ringide geomeetria” ning „Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria”, 

„Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks“. 

 



ÕPPEAINED 

 

10. kl 11.kl 12.kl 

Matemaatika (kitsas) 2 3 3 

Matemaatika (lai) 5 5 4 

Majandusmatemaatika elemendid 1   

Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide 

geomeetria 

1   

Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide 

geomeetria 

1   

Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks   2 

 

3. Ainevaldkonna kirjeldus  

 

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

matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest  

arusaamiseks. Kitsa matemaatika õpetamise eesmärk on matemaatika rakenduste vaatlemine, et  

kirjeldada inimest ümbritsevat maailma teaduslikult ning tagada elus toimetulek. Selleks vajalik  

keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride  

käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Nii 

kitsas kui ka lai matemaatika annavad õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes 

õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid.  

Õpilased, keda matemaatika rohkem huvitab, võivad kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi  

süvaõppevorme ja individuaalõpet. Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka 

laiale matemaatikale.  

 

 

4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

 

Matemaatika õppimise kaudu kujundatakse gümnasistides kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud  

üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste,  

väärtushinnangute ja käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja  

enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad gümnasistide 

väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja 

ajastute saavutustega matemaatikas ning tajuvad seeläbi kultuuride seotust. Õpilasi suunatakse 

tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite harmooniat 

arhitektuuris ja looduses. Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse  

sellesisuliste ülesannete lahendamise kaudu. Erinevad paaris- ja rühmatööd arendavad õpilastes  

koostöö- ja vastastikuse abistamise oskusi, võimaldavad kasutada ka matemaatikatundides 

erinevaid kollektiivse töö vorme. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilastesse. 

Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu 

saavad õpilased hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige paremini 

avatud probleemülesanded.  

Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Tekstülesandeid lahendades areneb 

funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ning nägema objektide 



seoseid. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise oskust ning oskust kasutada õpitud 

teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, et ülesannete lahendamise teid on 

võimalik leida iseseisva mõtlemise teel.  

Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt 

eelkõige mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või teoreemide 

sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid lahendades areneb 

funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema objektide seoseid. 

Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek mõista, seostada ja edastada infot, mis on 

esitatud erinevatel viisidel. Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning 

vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles.  

Ettevõtlikkuspädevus. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide  

omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, selle alusel sõnastatakse 

hüpotees ja otsitakse ideid selle kehtivuse põhjendamiseks. Arendatakse oskust näha ja sõnastada 

probleeme, genereerida ning analüüsida ideid. Tõenäosusteooria ja funktsioonide omadustega 

seotud ülesannete lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti muutumise sõltuvust 

parameetritest. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku 

mõtlemist. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse ka mitmesuguste eluliste andmetega ülesannete 

lahendamise ning pikemate projektide kaudu.  

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Matemaatikat õppides on vältimatu kasutada 

tehnoloogilisi abivahendeid ülesannete lahendamisel. Matemaatika kui teaduskeele olulisuse 

mõistmine võimaldab aru saada teaduse ja tehnoloogia arengust. 

 

5.Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õppega kahel viisil. Õpilastel kujuneb 

teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaam 

matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi 

ainevaldkondi. Teiste ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete kasutamine annab 

õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendamise võimalustest.  

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt 

nii suuliselt kui ka kirjalikult, luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse 

neid tõlgendama ja esitama. Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja 

matemaatika oskussõnavara ning järgima õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades 

arendatakse funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt esitatud infost arusaamist. 

Juhitakse tähelepanu arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli jm teabe korrektsele 

vormistusele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga matemaatilisi mõisteid ning võõrkeeleoskust 

arendatakse lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel.  

Loodusained. Tihedat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete 

õpetajatega. Niisuguse koostöö viljakus oleneb ühelt poolt matemaatikaõpetaja teadmistest 

teistes valdkondades õpetatava ainese kohta ning teiselt poolt loodusainete õpetajate 

arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel 

viisil kasutada. Uurimuslik õpe loodusainetes eeldab, et õpilased oskavad vaatluste ja 

eksperimentide käigus kogutud andmeid analüüsida ning vaatluste ja eksperimentide tulemusi 

graafiliselt, diagrammide ja tabelitena esitleda.  

Sotsiaalained. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista ja valida: eristada 

olulist ebaolulisest, leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud andmed. 



Ülesande lahendust vormistades, hüpoteese ja teoreeme sõnastades arendatakse oma mõtete 

selge, lühida ja täpse väljendamise oskust. Koos matemaatikamõistetega saab anda õpilastele 

teavet sellistel olulistel ühiskonda puudutavatel teemadel nagu rahvastiku struktuur ja erinevate 

sotsiaalsete gruppide osakaal selles, üksikisiku ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid, 

viivised, kiirlaenu võtmise ohud, promilli ja protsendipunkti kasutamine igapäevaelus jne. 

Sotsiaalvaldkonnast pärinevaid andmeid kasutatakse statistikat puudutavate matemaatikateemade 

puhul. Õpitakse kasutama erinevaid teabekeskkondi (hindama õpitu põhjal näiteks meedias 

avaldatud diagrammide tõele vastavust), tutvutakse kehtiva maksusüsteemiga. Loogiline arutlus 

ja faktidele toetuv mõtlemine aitavad inimestel elus õigeid otsuseid teha. Praktilised tööd, 

rühmatööd ja projektides osalemine kujundavad koostöövalmidust, üksteise toetamist ja 

üksteisest lugupidamist.  

Kunstiained. Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt seotud. Kunstipädevuse 

kujunemist saab toetada geomeetria rakendusi demonstreeriva materjaliga sellistest 

kunstivaldkondadest nagu arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika, disain jne. 

Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil. 

Kujundite oluliste tunnuste liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, nagu 

ka piltidel olevate esemete-nähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine. Lõimingu tulemusel 

oskavad õpilased märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha erinevate 

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

pindala ja ruumala.  

Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust harilike murdudena.  

Kehaline kasvatus. Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises ja 

edetabelites esitatava info mõistmises. Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike eluviiside, 

liikumise ja sportimise tähtsust inimese tervisele, samuti meditsiinisaavutuste olulisust. 

Objektiivsete arvandmete alusel saab hinnata oma tervisekäitumist, näiteks suhkru kogust 

toiduainetes, liikluskäitumist (kiirus, pidurdusteekond, nähtavus) jm. Füüsiline tegevus ja 

liikumine aitavad kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud põhimõistete omandamisele. 

Ühe matemaatikas käsitletava tegelikkuse mudeli ehk kaardi järgi orienteerumise oskust õpitakse 

kehalise kasvatuse tundides. Järjepidevus, täpsus ning kõige lihtsama ja parema lahenduskäigu 

leidmine on nii matemaatika kui ka spordi lahutamatu osa.  

  

6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppe sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Matemaatika õppimise käigus kujundatakse õpilastes  

erinevate õppetegevuste kaudu valmisolek mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning  

mõtestada karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab  

vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte külastusi, õpilastele tutvustatakse 

ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Arendatakse iseseisva 

õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt leida ja analüüsida oma arengu 

vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääri plaan. Erinevad 

õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd, võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid 

ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja karjääri 

tasakaalus. Enda võimete reaalne hindamine on üks tähtsamaid edasise karjääri plaanimise lähte 



tingimusi. Matemaatikatundides kujundatakse võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda, mida on  

vaja, et kaaluda erinevaid mõjutegureid karjääri valides. Õpilased arendavad oma õpi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi, mida on muu hulgas 

vaja tulevases tööelus.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Keskkonna ressursse käsitlevaid andmeid analüüsides 

arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Tähtsal 

kohal on protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid.  

Kultuuriline identiteet. Olulisel kohal on matemaatika ajaloo elementide tutvustamine ning 

ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse ja statistika abil saab 

kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses mitmekultuurilisuse teemaga. Geomeetrial 

on tähtis koht kultuuriruumis.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Ülesannetele erinevate lahendusteede otsimine on seotud  

ettevõtlikkusega. Uurimistööde, rühmatööde ning projektidega arenevad algatus- ja 

koostööoskused.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja 

loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning 

modelleerimise meetoditest. Õpilased kasutavad IKT vahendeid probleemide lahendamiseks 

ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. Matemaatika õppimine võimaldab avastada ja märgata 

seaduspärasusi ning aitab seeläbi kaasa loova inimese kujunemisele.  

Teabekeskkond. Statistika ja protsentarvutus aitavad mõista meediamanipulatsioone ning 

arendavad kriitilise teabeanalüüsi oskusi.  

Tervis ja ohutus. 

Ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavate ülesannete kaudu õpitakse objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid.  

Väärtused ja kõlblus. 

Matemaatika õppimine arendab korralikkust, hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust 

ning ausust. Matemaatikal on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega 

kaaslastesse.  

 

 

7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  

 

Õpet 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 nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;  

3)võimaldatakse üksi- ja ühisõpet, mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks,  

koostöövõimelisteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4)kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud  

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5)rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi  

ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6)laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, ettevõtted jne;  

7)kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: õppekäigud, väitlused, projektõpe, 

praktilised ja uurimistööd jne.  

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal professionaalne õigus koostöös õpilastega teha valikuid  

õppesisu käsitlemises arvestusega, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja  

valdkondlikud pädevused kujundatud, ja lähtuvalt õpilaste eelnevatest teadmistest-oskustest.  

 

8. Hindamise alused  

 



Hindamise aluseks on gümnaasiumi riikliku õppekava üldosas ja kooli õppekavas sätestatu.  

Hindamisvormidena kasutatakse nii kujundavat kui ka kokkuvõtvat hindamist. Kujundav 

hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamise oskuse ja matemaatilise mõtlemise ning 

õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele 

tagasisidet aine ning ainevaldkonna teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta. 

Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal 

julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta. Hinnatakse nii 

teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste  

vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel. Hindamismeetodite valikul arvestatakse 

õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise 

tegevusega toime tulla.  

Hindamisel on võrdselt oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase  

enesehinnang. Õpetaja suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemuslikkusele  

hinnangut anda ning isiklikku ainealast arengut juhtida. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei 

hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

Õpet kavandades ning sellest tulenevalt ka hinnates arvestatakse mõtlemise hierarhilisi 

tasandeid:  

1)faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine;  

2)teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info esitamine eri viisidel,  

modelleerimine ning rutiinsete ülesannete lahendamine;  

3)arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, reaalsusest  

tulenevate ning mitterutiinsete ülesannete lahendamine.  

 

9. Füüsiline õpikeskkond  

 

Kool võimaldab:  

1)õppe klassis, kus on tahvel ja tahvlile joonestamise vahendid;  

2)vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega IKT vahendeid ning esitlustehnikat;  

3)tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekte;  

 


