
Ainevaldkond „Matemaatika“  

Üldalused 

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 

kommunikatsioonivahendite 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.  

 

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.  



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.  

 

Üldpädevuste kujundamine 

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.  

 

Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Matemaatikaõpetuse lõimimise eeldused ainesiseselt loob ainekavas pakutud kursuste 

järjestus. Matemaatikaõpetuse lõimimine teiste ainevaldkondade õpetusega ja 

õppeainetevälise infoga toimub kooli õppekavas ja metoodilistes juhendites 

(aineraamat, õpetajaraamat) sätestatu põhjal.  

 

Läbivate teemade rakendamine  
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi 

matemaatikaõpetuses eelkõige õppe sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise 

sisu kaudu.  

 

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.  

 

Hindamise alused  

Hindamise aluseks on 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. 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.  

 

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;  

4)  klassiruumis kasutada taskuarvutite komplekti.  

 
 
 
 
 
 


