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Õpetuse eesmärgid

Algklasside matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane

1) saab aru matemaatika kohast inimtegevuses ja kultuuri arengus;

2) õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, rühmitama, loendama, mõõtma);

3) õpib arvutama peast ja kirjalikult;

4) omandab esmase ruumikujutluse;

5) õpib tundma põhilisi tasandilisi kujundeid ja ruumilisi kehi ning rakendab õpitut praktikas;

6) õpib üldistama ning loogiliselt mõtlema;

7) oskab loogiliselt ja loominguliselt leida lahenduskäike;

8) õpib probleeme matemaatiliselt kirjeldama, analüüsima, lahendama;

9) hakkab objektiivselt hindama oma matemaatilisi teadmisi ja huve ning arvestab neid edasise tegevuse kavandamisel;

10( loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste;

11) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid;

12) tunneb huvi ümbritseva vastu, tahab õppida;

13) hoiab korras oma töökoha, tegutseb klassis teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa töökiltuurist;

14) saab aru õpitud reeglitest ja oskab neid täita
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Hindamine

Eesmärgid: 1) toetada õpilase arengut; 2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 3)innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 3) anda
alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks.

Kujundav hindamine. Õppe kestel analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid, käitumist, innustatakse ja suunatakse 
õpilast edasisel õppimisel. Tagasiside kirjeldab õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis 
toetab õpilase arengut.Õppetunni vältel saab õpilane suulist või kirjalikku tagasisidet õppeainet puudutavate teadmiste ja oskuste kohta. 
Praktiliste tööde puhul hinnatakse lisaks tulemusele ka protsessi.

Kokkuvõttev hindamine – hindamine viie palli süsteemis. 

Hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse õpilast, kui saavutatud õpitulemused vastavad taotletavatele õpitulemustele või ületavad neid 
(punktisüsteemis 90-100% võimalikest punktide arvust).

Hindega „4” ehk „hea” hinnatakse õpilast, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb väiksemaid 
eksimusi (punktisüsteemis 75-89% võimalikest punktide arvust).

Hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse õpilast , kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida, ilma, et tekiks olulisi raskusi 
hakkamasaamisel edasisel õppimisel, kuid esineb puudusi ja vigu (punktisüsteemis 50-74% võimalikest punktide arvust).

Hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse õpilast, kui tema areng õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda õpilasel edasi õppida, ilma, et 
tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel, esineb olulisi puudusi ja vigu (punktisüsteemis 25-49% võimalikest punktide arvust).

Hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse õpilast, kelle saavutatud õpitulemused ei võimalda ainet edasi õppida ja õpilase areng taotletavate tulemuste
osas on puudulik (punktisüsteemis 0-24% võimalikest punktide arvust).

Ühte alateema omandamist kontrolliva hinde väljapanekul võib õpetaja kasutada erinevat hindamissüsteemi, lähtudes materjali eripärast ja 
õpilase individuaalsusest. Õpetaja võib muuta hindamisvahemike piire kuni 5% ulatuses.

Lähtudes materjali eripärast võib õpetaja õpilase teadmisi ja oskusi kontrollida kokkuvõtva hindamise puhul kolmel tasemel: teadmine, 
rakendamine, arutlemine. Hindega „väga hea” hinnatakse õpilast, kes on omandanud materjali teadmise, rakendamise ja arutlemise tasemel. 
Hindega „hea” hinnatakse õpilast, kes on omandanud materjali teadmise ja rakendamise tasemel. Hindega „rahuldav” hinnatakse õpilast, kes on 
omandanud materjali teadmise tasemel.
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I klass – matemaatika 

Arvutamine (hinnang ajale 48 tundi)

Õppesisu Taotletavad õppetulemused

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

Järgarvud. 

Märgid +, -, =, >, <.

 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;

Liitmine ja lahutamine 20 piires.

Liitmise ja lahutamise vaheline seos. 

Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja
piires.

 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

Lihtsaimad tähte sisaldavad võrdused.  asendab proovimise teel lihtsaimasse võrdustesse seal puuduvat arvu oma 
arvutusoskuste piires.
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Mõõtmine ja tekstülesanded (hinnang ajale 36 tundi)

Mõõtühikud: 

meeter, sentimeeter,

 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;

gramm, kilogramm,  kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende
tähiseid kg ja g;

liiter,  kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist l;

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

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

 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;
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Mõõtühikud: 

meeter, sentimeeter,

 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;

käibivad rahaühikud.  nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid lihtsamates tehingutes;

 teab seost 1 euro = 100 senti.

Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires
liitmisele ja lahutamisele. 

 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.

Geomeetrilised kujundid (hinnang ajale 12 tundi)
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Punkt, sirglõik ja sirge.  eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja sirglõik;
 joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku;

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

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

 eristab ringe teistest kujunditest;
Kuup, risttahukas japüramiid; nende tipud, 
servad ja tahud. Kera. 

 eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab 
maketil nende tippe, servi ja tahke;

 eristab kera teistest ruumilistest kujunditest;

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

 rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel;
 võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ja suurustunnustel;

Geomeetrilised kujundid meie ümber.  leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid.

II klass – matemaatika
Arvutamine
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

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

 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; 

Mõisted: üheline, kümneline, sajaline.  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;

Arvu suurendamine ja vähendamine 
teatud arvu võrra.

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

Liitmis- ja lahutamistehte liikmete 
nimetused.

 nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja lahutamistehte liikmeid 
(vähendatav, vähendaja, vahe);

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.

Mitme tehtega liitmis- ja 
lahutamisülesanded. 

 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;
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Korrutamise seos liitmisega. 

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

Korrutamise ja jagamise vaheline seos.

 selgitab korrutamist liitmise kaudu;
 korrutab arve 1 – 10 kahe, kolme, nelja ja viiega;
 selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust korrutamise kaudu;

Täht arvu tähisena.

Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes 
analoogia ja proovimise teel. 

 leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel; 
 täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis;

Mõõtmine ja tekstülesanded 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, 
sentimeeter.

 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;

Massiühikud kilogramm, gramm.  kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate suuruste kaudu;
 võrdleb erinevate esemete masse;
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

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

Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende 
tähised.

Kell (ka osutitega kell) ja kellaeg.

Kalender.

 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;

Temperatuuri mõõtmine, skaala. 
Temperatuuri mõõtühik kraad.

 kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja soojakraade;

Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja 
lahutamine.

 arvutab nimega arvudega.

Ühetehtelised tekstülesanded õpitud 
arvutusoskuste piires.

Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded.

 lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid  õpitud arvutusoskuste piires,
 koostab ühetehtelisi tekstülesandeid igapäevaelu teemadel;
 lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi tekstülesandeid;
 hindab ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust.

Geomeetrilised kujundid 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

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

Antud pikkusega lõigu joonestamine. 

 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;

Ring ja ringjoon, nende eristamine.  eristab visuaalselt ringi ja ringjoont teineteisest;
 kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks;
 näitab sirkliga joonestatud ringjoone keskpunkti asukohta;
 mõõdab ringjoone keskpunkti kauguse ringjoonel olevast punktist;

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

Geomeetrilised kujundid meie ümber.

 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.

Ajavaru kordamiseks
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III klass – matemaatika
Arvutamine 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused

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

Arvude võrdlemine ja järjestamine 10000 
piires. 

Peast kahekohaliste arvude liitmine ja 
lahutamine 100 piires. 

Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires.

 loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni 10 000-ni;
 nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;
 määrab arvu asukoha naturaalarvude seas;
 esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana;
 liidab ja lahutab peast arve 100 piires;
 liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires;
 selgitab avaldises olevate tehete järjekorda;
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Korrutustabel. 

Korrutamis- ja jagamistehte liikmete 
nimetused. 

Mõisted: korda suurem, korda väiksem. 

 nimetab korrutamis- ja jagamistehte liikmeid (tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis);
 selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet;
 valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast arve korrutustabeli piires, korrutab 

arvudega 1 ja 0;
 korrutab peast ühekohalist arvu kahekohalise arvuga ja jagab peast kahekohalist 

arvu ühekohalise arvuga 100 piires;

Tähe arvväärtuse leidmine võrduses 
analoogia abil. 

 täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis;
 leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel; 

Arvavaldis, tehete järjekord ja sulud. 

Summa korrutamine ja jagamine arvuga. 

 määrab tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, 
liitmine/lahutamine);

Mõõtmine ja tekstülesanded 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Mõõtühikud millimeeter, tonn ja sajand. 

Mõõtühikute teisendusi (lihtsamad 
igapäevaelus ettetulevad juhud).

 nimetab pikkusmõõte millimeetrist kilomeetrini ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil;
 nimetab massiühikuid gramm, kilogramm, tonn ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil;
 nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund, minut, sekund ja 

kirjeldab neid oma elus asetleidvate sündmuste abil;
 teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt vaid naaberühikud);
 arvutab nimega arvudega .
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused

Murrud 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 

Nende murdude põhjal arvust osa 
leidmine. 

 selgitab murdude 
5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
 tähendust;

 leiab 
5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
  osa arvust;

 selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse osa järgi arvu;

Ühe- ja kahetehteliste tekstülesannete 
lahendamine. Ühetehteliste 
tekstülesannete koostamine.

 lahendab ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse piires;
 koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid; 
 püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud küsimused; 
 hindab saadud tulemuste reaalsust;

Geomeetrilised kujundid 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused
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Murdjoon, hulknurk, ristkülik,  ruut ja 
kolmnurk, nende elemendid. 

Murdjoone pikkuse ning ruudu, ristküliku ja 
kolmnurga ümbermõõdu leidmine. 

 eristab murdjoont teistest joontest; mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse senti-
meetrites;

 joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu, joonlaua abil;
 arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu küljepikkuste kaudu;

Võrdkülgne kolmnurk, selle joonestamine 
sirkli ja joonlaua abil. 

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

 kirjeldab võrdkülgset kolmnurka;
 joonestab võrdkülgset kolmnurka sirkli ja joonlaua abil;
 joonestab erineva raadiusega ringjooni; märgib ringjoone raadiuse ja keskpunkti;

Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, 
kolm- ja nelinurkne püramiid. Nende 
põhilised elemendid (servad, tipud, tahud). 

Geomeetrilised kujundid igapäevaelus.

 leiab ümbritsevast  õpitud ruumilisi kujundeid;
 eristab kuupi ja risttahukat teistest kehadest ning nimetab ja näitab nende tippe, 

servi, tahke;
 näitab maketi abil silindri põhju ja külgpinda; nimetab põhjaks olevat ringi;
 näitab maketi abil koonuse külgpinda, tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat ringi;
 näitab ja nimetab maketi abil püramiidi külgtahke, põhja, tippe;
 eristab kolm- ja nelinurkset püramiidi põhja järgi.

Õppekirjandus

K. Kubri, A. Palu, M. Vares  Matemaatika õpik III klassile

K. Kubri, A. Palu, M. Vares Matemaatika töövihik III klassile I osa ja II osa. 
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Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.

IV klass – matemaatika

Arvutamine (hinnang ajale 48 tundi)

õppesisu
Arvude lugemine ja kirjutamine, nende 
esitamine üheliste, kümneliste, sajaliste, 
tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste 
summana. 

Taotletavad õppetulemused
 selgitab näidete varal termineid arv ja number; kasutab neid ülesannetes;
 kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires;
 esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne- ja 

sajatuhandeliste summana;
 võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;

 kujutab arve arvkiirel;

Liitmine ja lahutamine, nende omadused.

Kirjalik liitmine ja lahutamine.

 nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente (liidetav, summa, vähendatav, 
vähendaja, vahe);

 tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste vahelisi seoseid;
 kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja vastupidi;
 sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi (liidetavate vahetuvuse ja 

rühmitamise omadus) ja kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks;
 sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe lahutamise ning arvule vahe 

liitmise omadusi ja kasutab neid arvutamisel;

Soovitus: tehete omaduste rakendamisel piirduda kuni kahekohaliste arvudega, kuid 
tutvustada tuleks ka nende omaduste kehtivust suuremate arvude korral.
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 kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel;
 liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve;

 liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab oma tegevust;

Naturaalarvude korrutamine.

Korrutamise omadused.

Kirjalik korrutamine.

 nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis);

 esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana või selle summa 
korrutisena;

 kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja vastupidi;
 tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi seoseid;
 sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite 

rühmitamine, summa korrutamine arvuga;
 kasutab korrutamise omadusi arvutamise lihtsustamiseks;
 korrutab peast arve 100 piires;
 korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga;
 arvutab enam kui kahe arvu korrutist;

 korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve ja kuni kolmekohalisi arve 
järkarvudega;

Naturaalarvude jagamine.  nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja, jagatis);
 tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse vahelisi seoseid;
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Jäägiga jagamine.

Kirjalik jagamine.

Arv null tehetes.

 jagab peast arve korrutustabeli piires;
 kontrollib jagamistehte tulemust korrutamise abil;
 selgitab, mida tähendab “üks arv jagub teisega”;
 jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise tähendust;

Soovitus: jäägiga jagamise tähendus esitada läbi näidete, näit. 16 : 3 = 5 jääk 1, seega 
16 = 3 · 5 + 1

 jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100 ja 1000-ga;
 jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega;
 jagab summat arvuga;
 jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja kahekohalise arvuga;
 liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga;

 selgitab, millega võrdub null jagatud arvuga ja nulliga jagamise võimatust;

Tehete järjekord.  tunneb tehete järjekorda sulgudeta ja ühe paari sulgudega arvavaldises;

 arvutab kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste väärtuse;

Naturaalarvu ruut.  selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab naturaalarvu ruudu;
 teab peast arvude 0 – 10 ruutusid;

 kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel;

Murrud.  selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust,
 kujutab joonisel murdu osana tervikust;
 nimetab joonisel märgitud terviku osale vastava murru;
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 arvutab osa (ühe kahendiku, kolmandiku jne) tervikust;

Rooma numbrid.  loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma numbreid (kuni kolmekümneni), 
selgitab arvu üleskirjutuse põhimõtet.

Andmed ja algebra (hinnang ajale 32 tundi)

õppesisu

Tekstülesanded.

Taotletavad õppetulemused
 lahendab kuni kolmetehtelisi elulise sisuga tekstülesandeid;
 modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid;
 koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi tekstülesandeid;

hindab ülesande lahendustulemuse reaalsust;

Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (hinnang ajale 50 tundi)

õppesisu
Kolmnurk.

Taotletavad õppetulemused
 leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki ning eristab neid; 
 nimetab ja näitab kolmnurga külgi, tippe ja nurki;
 joonestab kolmnurka kolme külje järgi;
 selgitab kolmnurga ümbermõõdu tähendust ja näitab ümbermõõtu joonisel;

arvutab kolmnurga ümbermõõtu nii külgede mõõtmise teel kui ka etteantud 
küljepikkuste korral;
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Nelinurk, ristkülik ja ruut.  leiab ümbritsevast ruumist nelinurki, ristkülikuid ja ruute ning eristab neid; 
 nimetab ning näitab ristküliku ja ruudu külgi, vastaskülgi, lähiskülgi, tippe ja 

nurki;
 joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil;
 selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja näitab ümbermõõtu joonisel;
 arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu; 
 selgitab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala tähendust joonise abil;
 teab peast ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu ning pindala valemeid;

arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala;

Kujundi ümbermõõdu ja pindala leidmine  kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel sobivaid mõõtühikuid;
 arvutab kolmnurkadest ja tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi 

ümbermõõdu;
 arvutab tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi pindala;

 rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete lahendamisel; 

Pikkusühikud.  nimetab pikkusühikuid mm, cm, dm, m, km, selgitab nende ühikute vahelisi 
seoseid;

 mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi, kasutades sobivaid mõõtühikuid;
 toob näiteid erinevate pikkuste kohta, hindab pikkusi silma järgi; 

 teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks;

Pindalaühikud.  selgitab pindalaühikute mm², cm², dm², m², ha, km² tähendust;
 kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid; 

 selgitab pindalaühikute vahelisi seoseid;
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Massiühikud.  nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab massiühikute vahelisi seoseid; kasutab 
massi arvutamisel sobivaid ühikuid;

 toob näiteid erinevate masside kohta, hindab massi ligikaudu;

Mahuühikud.  kirjeldab mahuühikut liiter, hindab keha mahtu ligikaudu;

Rahaühikud.  nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid, selgitab rahaühikute vahelisi seoseid, 
kasutab arvutustes rahaühikuid;

Ajaühikud.  nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut, sekund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, 
sajand; teab nimetatud ajaühikute vahelisi seoseid;

Kiirus ja kiirusühikud.

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

 kasutab kiirusühikut km/h lihtsamates ülesannetes;
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Temperatuuri mõõtmine.  loeb termomeetri skaalalt temperatuuri kraadides märgib etteantud temperatuuri 
skaalale;

 kasutab külmakraadide märkimisel negatiivseid arve;

Arvutamine nimega arvudega.  liidab ja lahutab nimega arve;
 korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga;
 jagab nimega arve ühekohalise arvuga, kui kõik ühikud jaguvad antud arvuga;
 kasutab mõõtühikuid tekstülesannete lahendamisel; 

 otsib iseseisvalt teabeallikatest näiteid erinevate suuruste (pikkus, pindala, 
mass, maht, aeg, temperatuur) kohta, esitab neid tabelis.

V klass - matemaatika
Arvutamine

Õppesisu Taotletavad õpitulemused
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Miljonite klass ja miljardite klass.

Arvu järk, järguühikud ja järkarv.

Naturaalarvu kujutamine arvkiirel.

Naturaalarvude võrdlemine.

 loeb numbritega kirjutatud arve miljardi piires;
 kirjutab arve dikteerimise järgi;
 määrab arvu järke ja klasse;
 kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana;
 kirjutab arve kasvavas (kahanevas) järjekorras; 
 märgib naturaalarve arvkiirele;
 võrdleb naturaalarve;

Naturaalarvude ümardamine.  teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu etteantud täpsuseni;

Neli põhitehet naturaalarvudega. 

Liitmis- ja korrutamistehte põhiomadused ja 
nende rakendamine. 

Arvu kuup. 

Tehete järjekord. Avaldise väärtuse arvutamine.

Arvavaldise lihtsustamine sulgude avamise ja 
ühisteguri sulgudest väljatoomisega

 liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve miljardi piires;
 selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise seadusi;
 korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi naturaalarve; 
 jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 2-kohalise arvuga;
 selgitab naturaalarvu kuubi tähendust ja leiab arvu kuubi;
 tunneb tehete järjekorda (liitmine/lahutamine, korrutamine/jagamine, sulud), 

arvutab kuni neljatehteliste arvavaldiste väärtusi;
 avab sulgusid arvavaldiste korral; toob ühise teguri sulgudest välja;

Paaris- ja paaritud arvud.  eristab paaris- ja paaritud arve;
 otsustab (tehet sooritamata), kas arv jagub 2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga;
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Jaguvuse tunnused (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga, 10-
ga)

Arvu tegurid ja kordsed.

Algarvud ja kordarvud, algtegur.

Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne.

Tugevamatele õpilastele on soovitatav tutvustada ka 4-ga, 6-ga jne jaguvuse 
tunnuseid.

 leiab arvu tegureid ja kordseid; 
 teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv;
 esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena;
 otsustab 100 piires, kas arv on alg- või kordarv;
 esitab naturaalarvu algarvuliste tegurite korrutisena;
 leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja vähima ühiskordse (VÜK).

Murdarv, harilik murd, murru lugeja ja nimetaja.

Kümnendmurrud.

 selgitab hariliku murru lugeja ja nimetaja tähendust;
 tunneb kümnendmurru kümnendkohti; loeb kümnendmurde;
 kirjutab kümnendmurde numbrite abil verbaalse esituse järgi;
 võrdleb ja järjestab kümnendmurde;
 kujutab kümnendmurde arvkiirel;

Kümnendmurru ümardamine.  ümardab kümnendmurde etteantud täpsuseni;
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Tehted kümnendmurdudega.  liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde;
 korrutab ja jagab peast kümnendmurde järguühikutega (10, 100, 1000, 10 000 

ja 0,1; 0,01; 0,001);
 korrutab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga kümnendmurde; 
 jagab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga murdu murruga, milles on kuni kaks 

tüvenumbrit (mõistet tüvenumber ei tutvustata); 
 tunneb tehete järjekorda ja sooritab mitme tehtega ülesandeid 

kümnendmurdudega ;

Taskuarvuti, neli põhitehet.  sooritab arvutuste kontrollimiseks neli põhitehet taskuarvutil.

Andmed ja algebra

Õppesisu Taotletavad õpitulemused
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Arvavaldis, tähtavaldis, valem.

Võrrandi ja selle lahendi mõiste. Võrrandi 
lahendamine proovimise ja analoogia teel.

 tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise;
 lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste kordajatega avaldise; arvutab lihtsa 

tähtavaldise väärtuste;
 kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud lihtsamaid tähtavaldisi;
 eristab valemit avaldisest;
 kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid arvutamise lihtsustamiseks;
 tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi lahend;
 lahendab proovimise või analoogia abil võrrandi, mis sisaldab ühte tehet ja 

naturaalarve;
 selgitab, mis on võrrandi lahendi kontrollimine;

Arvandmete kogumine ja korrastamine.

Sagedustabel.

Skaala.

Diagrammid: tulpdiagramm, sirglõikdiagramm.

Aritmeetiline keskmine.

 kogub lihtsa andmestiku;
 korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab neid sagedustabelisse;
 tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida;
 tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana;
 loeb andmeid erinevatelt skaaladelt andmeid ja toob näiteid skaalade 

kasutamise kohta;
 loeb andmeid tulpdiagrammilt ja oskab neid kõige üldisemalt iseloomustada;
 joonistab tulp- ja sirglõikdiagramme;
 arvutab aritmeetilise keskmise;
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Tekstülesannete lahendamine.  lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid; 
 tunneb tekstülesande lahendamise etappe;
 modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid;
 kasutab lahendusidee leidmiseks erinevaid strateegiaid;
 hindab tulemuse reaalsust;

Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  

Õppesisu Taotletavad õpitulemused

Sirglõik, murdjoon, kiir, sirge.  joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab nende erinevusi;
 märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul;
 joonestab etteantud pikkusega lõigu; 
 mõõdab antud lõigu pikkuse;
 arvutab murdjoone pikkuse;

Nurk, nurkade liigid.  joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab nurga nimetuse sümbolites 
(näiteks  ABC);

 võrdleb etteantud nurki silma järgi ja liigitab neid,
 joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga ja sirgnurga;
 kasutab malli nurga mõõtmiseks ja etteantud suurusega nurga joonestamiseks;
 teab täisnurga ja sirgnurga suurust;
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Kõrvunurgad. Tippnurgad.  leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade paare;

 joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade summa on 180

 arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse;
 joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on võrdsed;

Paralleelsed ja ristuvad sirged.  joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid;
 joonestab paralleellükke abil paralleelseid sirgeid;
 tunneb ja kasutab sümboleid  ja 

Kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala.

Pindalaühikud ja ruumalaühikud

 arvutab kuubi  ja risttahuka pindala ja ruumala;
 teisendab pindalaühikuid;
 teab ja teisendab ruumalaühikuid;
 kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute vahelisi seoseid;
Mõõtühikute teisendamisel rõhutada põhimõtet, kuidas teisendada, mitte lihtsalt 
õppida pähe.

Plaanimõõt  selgitab plaanimõõdu tähendust;
 valmistab ruudulisele paberile lihtsama (korteri jm) plaani.

Hindamine

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekavaga ja selle alusel koostatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õppekavaga nõutavatest 
teadmistest ja oskustest.
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VI klass – matemaatika
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

Õ
pp

en
äd

al

Õppeteema,
mõisted

Õpitulemused
Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT kasutamine/

õppekeskkond/ hindamine
Õppeainete lõiming

Lõiming läbivate
teemadega

1 Sissejuhatus. Mida 
õpime ja miks 

Materjale (www.ttkool.ut.ee ja www.rajaleidja.ee) 

 Nupuvere arhiiv 
 Ametikirjeldused 

1 Arvu kordsed, tegu-
rid,  jagajad  

Jaguvuse tunnused. 
SÜT ja VÜK leid-
mine  

Tehted kümnend-
murdudega  

Tehete järjekord

Tegur, kordne, 
jagaja, SÜT, VÜK, 

algtegurid, 

algarv, kordarv

Õpilane 

 tunneb 
algarve ja 
kordarve

 teab jagu-
vuse tun-
nuseid

 oskab leida 
SÜT ja 
VÜK

 oskab 
tehteid küm-
nendmurdud
ega

 tunneb 
tehete järje-
korda

IKT. Kinnistamine ja harjutamine 

 Jaguvuse tunnused   Reeglid (matemaatika.edu.ee) 
 Jaguvuspokker  Mäng jaguvuse tunnuste õppimiseks 

ja harjutamiseks. Autor Anti Teepere  
(www.hot.ee/matex2005)  

 Mäng arvude jaguvusele (www.mathplayground.com)

Ülesannete lahendamine ja koostamine.  Tasemehariduse 
omandajad hariduse liigi ja astme järgi Arvandmeid ülesannete 
koostamiseks kümnendmurdude liitmisele, lahutamisele 
(www.stat.ee) 

IKT. Pranglimine (www.miksike.ee) 

Keemia. 
Reaktsioonivõrrandite 
tasakaalustamine 
(VÜK). 

Ühiskonnaõpetus – 
statistikaandmete  
kasutamine

Tehnoloogia ja 
innovatsioon.  IKT 
vahendite otstarbekas 
kasutamine õppetöös  

Teabekeskkond. 
Vajaliku informat-
siooni hankimine 
teabeallikatest. 
Statistikaandmed. 
Täpsus  ja tulemuse 
ligikaudne hindamine 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas
2 Harilik murd

Hariliku murru 
kujutamine arvkiirel

Liht- ja liigmurd

Harilik murd, 

lugeja, nimetaja, 

lihtmurd, liigmurd

Õpilane 

 teab murru 
lugeja ja 
nimetaja 
tähendust; 
teab, et 
murrujoonel on
jagamismärgi 
tähendus 

 kujutab 
harilikke 
murde arvkiirel

 kujutab 
lihtsamaid ha-
rilikke murde 
vastava osana 
lõigust ja 
tasapinnalisest 
kujundist

 tunneb liht- ja 
liigmurde

 teab, et iga 
täisarvu saab 
esitada hariliku
murruna 

Mõistekaardi koostamine: harilike murdude liigitus. Mõistekaardi 
koostamisest: artikkel   Mõistete kognitiivne kaardistamine 
põhikooli matemaatikas. Autor Ene Müürsepp (matdid.edu.ee) 

IKT. Iseseisev töö arvutiklassis: õpilase tööjuhend ja 
veebikeskkonna link hariliku murru õppimiseks Autor Külli Jäätma 
(koolielu.ee/waramu) 

Praktiline töö: murrud meie ümber. Ülesanne on pildistada või 
joonistada igapäevases elus erinevaid asju, mida me jagame 
võrdseteks osadeks, st saame neid jagades kasutada murde. 

Õpetajale eeskujuks veebileht Autor Inge Kuusemaa (zunal.com) 

Praktiline töö: harilik murd planeerimisel 

1) Geomeetriliste mustrite joonestamine. Lõigu (vöö, bordüür, …) 
pikkus või pinna (šabloon värvimiseks, mustripaber, õnnitluskaart, 
…) suurus on ette antud-  pinna planeerimine ja korduvate mustrite 
konstrueerimine

2) Reklaammaterjali, kaartide, kutsete  jms valmistamine- etteantud 
pinna mõõtmine ja planeerimine

3) Ruumi planeerimine- etteantud suurusega ruumi jaoks parima 
mööblipaigutuse (toolid saali) leidmine

IKT . Kinnistamine ja harjutamine 

Eesti keel – korrektne 
keelekasutus 
mõistekaardi 
koostamisel 

Ajalugu –murde tunti  
juba Vanas Egiptuses. 

Eristamaks murdu 
täisarvust n kirjutati 
viimase kohale ovaal. 
Kirjapildis kasutati 
vaid nn tüvimurde, mis

on kujul . Kasutusel 

oli ka murd . Kõik 
ülejäänud murrud

avaldati tüvimurdude 
kaudu. Kasutusel olid 
tabelid murdude liit-
miseks ja täisarvust osa
leidmiseks. Arvude 
liitmise tähisena kirju-

Väärtused ja 
kõlblus. Täpsuse 
kasvatamine 
praktiliste tööde abil. 
Koostööoskused: 
üksteisega 
arvestamine üheaegse
mõtte- ja käelisel 
tegevuse korral   

Elukestev õpe ja 
karjääri-
planeerimine. 
Erinevate elukutsete 
tutvustamine. 
Tegevuse 
planeerimise 
vajalikkus. 

Teabekeskkond. 
Täpsus ja harilik 
murd 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

Ülesanded (www.realmath.de)   

 Joonisel esitatud lihtmurru kirjutamine 
 Joonise abil liigmurru kirjutamine
 Kujuta harilik murd joonisena
 hariliku murru kujutamine arvkiirel 1

tati arvude vahele 
märk, mis meenutas 
inimese jalgu suundu-
mas paremalt vasakule 
(tuleb juurde), lahu-
tamise korral vasakult 
paremale (läheb ära).

Muusika. 
Noodipikkused ja 
taktimõõt 

Kunstiõpetus. 
Korrektsete jooniste 
tegemine harilike 
murdude kujutamisel

Kunstiõpetus. Käsitöö
ja kodundus. 
Korduvad mustrid, töö 
planeerimine

3 Murru põhiomadus  
Hariliku murru 

taandamine. 
Hariliku murru 

Õpilane 

 oskab taandada
murde nii 

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Tagasiside. Ülesanded 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon.  IKT 
vahendite kasutamine 
õppetöös 
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http://www.realmath.de/english/age12/fraction/arrangefractions.html
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

laiendamine. 

Taandamine, 
taandumatu murd, 

laiendamine, murru
laiendaja, 

ühenimelised 
murrud

järkjärgult kui 
suurima ühis-
teguriga, 
jäädes 
arvutamisel 
saja piiresse

 teab, milline on
taandumatu 
murd

 oskab 
laiendada  
murdu  
etteantud 
nimetajani

 teab, et 
murdude 
ühiseks 
nimetajaks on 
antud murdude
vähim 
ühiskordne

(www.realmath.de ja www.ixl.com)  

 Taandamise ülesanded 
 Taandamise kontrollimine  
 Taandamine  
 Laiendamise ülesanded   
 Laiendamise kontrollimine 

enesekontrolli 
vahendina.   

Väärtused ja 
kõlblus. Reeglid 
arvutiga töötamisel ja 
mängimisel. 

4 Harilike murdude 
võrdlemine

Segaarv 

Segaarv, täisosa, 
murdosa

Hinnanguline 

Õpilane 

 oskab 
teisendada  
murde ühe-
nimelisteks ja 
neid võrrelda

 oskab esitada 
liigmurru 
segaarvuna ja 

Praktiline töö. Tööjuhend Harilike murdude võrdlemine voltimise 
abil.  Autor Tiit Lepmann (matdid.edu.ee)  

IKT. Kinnistamine ja harjutamine  

Ülesanded www.realmath.de

 Murdude võrdlemine

Tehnoloogiaõpetus. 
Käsitöö ja kodundus. 
Voltimine kui osadeks 
jagamise võimalus. 
Materjali (võrdseteks) 
osadeks jagamine 
mõõtevahendit 
kasutamata.  

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Leidlikkus: lihtsate 
võtete kasutamine 
igapäevategevuses. 

Teabekeskkond. 
Harilikud murrud 
argielus: retseptid, 
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http://www.realmath.de/english/age12/simplify/compare.html
http://www.realmath.de/
http://matdid.edu.ee/
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http://www.ixl.com/
http://www.realmath.de/


ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

arvutamine vastupidi  Joonise abil segaarvu kirjutamine
 Liigmurru teisendamine segaarvuks
 Segaarvu teisendamine liigmurruks
 Hariliku murru kujutamine arvkiirel, taandamine 

Testid www.mathema.ee   Autor Allar Veelmaa

Harilikud murrud ja kümnendmurrud, taandamine ja laiendamine. 
Võrdlemine. Test A   ja  Test E   

Ülesanded  www.ixl.com 

 Murdude võrdlemine  
 Segaarv ja liigmurd, teisendamine   

kuivainete ja vedelike
osadeks jagamine 
jms. Otstarbekas 
täpsus.  

Tehnoloogia ja 
innovatsioon.  IKT 
vahendite kasutamine 
õppetöös 
enesekontrolli 
vahendina 

4 Kordamine Õpilane oskab 
murde teisendada 

Iseseisev töö. Tagasiside.  Harilike murdude teisendamine Sisaldab 
harilike murdude võrdlemise, taandamise, laiendamise ning ühikute 
teisendamise harjutusülesandeid. Autor Marianne Jaanson 
(mott.edu.ee)  

4 Teisendused 
murdudega

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja 
karjääri-
planeerimine. 
Tagasiside hindamisel

5-6 Ühenimeliste 
murdude liitmine ja 
lahutamine. 
Erinimeliste 

Õpilane

 oskab liita ja 
lahutada ühe- 
ja erinimelisi  

IKT. Selgitus.  Hariliku murru mõistest kuni liitmise- lahutamiseni  
-> Näiteid töölehtedest, tunnikavadest, esitlustest -> Matemaatika ->
Esitlus. Autor Laine Aluoja (www.hot.ee/kasiraamat) 

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel. Allikale 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng.  
Kultuuriline 
identiteet. 
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http://www.hot.ee/kasiraamat
http://www.hot.ee/kasiraamat/
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=155
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

murdude liitmine ja 
lahutamine

Ühine nimetaja, 
laiendajad

murde, seal-
hulgas 
segaarve

 oskab hinnata 
vastuse õigsust

 oskab 
lahendada liht-
samaid murde 
sisaldavaid 
tekstülesandeid

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus 

Rühmatöö. Tehtekaardid.  Matemaatika valdkonnaraamatud Malle 
Saks, „Näiteid rühmatööst“  

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Taskuraha jaotamine: leia, kui 
suure osa sinu taskurahast moodustavad „püsikulud“.  Pere eelarve 
koostamine.  Tarbimise hindamine. Tarbimisharjumused ja 
keskkonnamõjud. Maksude hindamine. Kontrolli, kas liites- 
lahutades saad terviku. Võrdle 16. nädalal  teema „Protsendi mõiste“
juures saadud tulemustega  

IKT. Kinnistamine ja harjutamine 

Ülesanded (www.realmath.de) 

 Ühenimeliste murdude liitmine ja teisendamine 
segaarvuks 

 Tase 1 Ühenimeliste segaaarvude liitmine     
 Tase 2 Liidetava leidmine summa ja teise liide-

tava põhjal: ühenimelised segaarvud     
 Erinimeliste murdude liitmine: segaarvud  
 Erinimeliste murdude liitmine: liigmurrud
 Ühenimeliste murdude lahutamine

Pranglimine (www.miksike.ee) 

viitamine  

Ühiskonnaõpetus. 
Statistikaandmete 
kasutamine ülesannete 
koostamisel

Kodanikualgatus  ja 
ettevõtlikkus 
Reaalsete andmete 
kogumine 
tekstülesannete 
koostamiseks.  
Eluliste andmetega 
ülesannete 
lahendamine

Väärtused ja 
kõlblus. Sihikindluse 
ja püsivuse 
kasvatamine: 
harjumuste hindamine
ja muutmine 
(taskuraha, tarbimis-
harjumused). 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon.  
Informatsiooni otsing 
ja tehnilised vahendid

Teabekeskkond. 
Informatsiooni 
kriitiline 
hindamine,∙informat-
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http://www.miksike.ee/
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

siooniallika ja 
andmete usaldus-
väärsus: ülesannete 
koostamine  

6 Kordamine Õpilane oskab 
murde liita ja 
lahutada

Elukestev õpe ja 
karjääriplanee-
rimine. Iseseisva töö  
oskused

6 Murdude liitmine ja 
lahutamine

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja 
karjääriplanee-
rimine. Tagasiside 
hindamisel

7 Kümnendmurru 
teisendamine hari-
likuks murruks ning
hariliku murru 
teisendamine 
kümnendmurruks

Lõplikud, lõpmatud 
ja perioodilised 
kümnendmurrud, 
kümnendlähend

Õpilane

 oskab 
teisendada  
lõpliku 
kümnendmurru
harilikuks 
murruks ja 
hariliku murru 
lõplikuks või 
lõpmatuks 
perioodiliseks 
kümnend-

Selgitus. Näiteid harilike murdudega arvutamisest ja tulemuse 
kümnendlähendina esitamisest Statistikaamet. Rahvastikunäitajad.   
(www.stat.ee)  

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus

Kalkulaatori kasutamine kümnendlähendi mõiste selgitamisel ja 
enesekontrolliks 

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded (www.realmath.de)

 Harilike murdude teisendamine kümnend-

Ühiskonnaõpetus. 
Statistikaandmete 
kasutamine 
arvutamisel ja nende 
esitamine: harilikud 
murrud ja kümnend-
lähend statistikas 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon.  IKT 
vahendite kasutamine 
õppetöös. 
Kalkulaatori kasu-
tamine 
enesekontrolliks 

Teabekeskkond. 
Ligikaudne 
hindamine, 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

murruks 
 oskab leida 

hariliku murru 
kümnend-
lähendi ja 
võrrelda 
harilikke 
murde 
kümnend-
lähendite abil 

murdudeks
 Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks

kümnendlähendi vaja-
likkus. Tulemuse 
hindamine. Tehniliste 
vahendite 
usaldusväärsus ja ligi-
kaudse  arvutusoskuse
vajalikkus 

8 Harilike murdude 
korrutamine. 

Pöördarvud.

Harilike murdude 
jagamine

Pöördarv 

Õpilane 

 oskab 
korrutada  hari-
likke murde 
omavahel ja 
murdarve 
täisarvudega

 tunneb 
pöördarvu 
mõistet 

 oskab jagada 
harilikke 
murde oma-
vahel, murd-
arve 
täisarvudega 
ning vastupidi

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus

Õpilased koostavad ise ülesandeid 

IKT. Kinnistamine ja harjutamine 

Ülesanded (www.realmath.de)

 Täisarvu korrutamine hariliku murruga
 Harilike murdude korrutamine
 Muutujat sisaldavate harilike murdude korru-

tamise ülesanded
 Segaarvude jagamine Selgitus: esimesse ritta  

„tellin“ segaarvude ülesande, teise sisestan õiged 
liigmurrud, kolmandas korrutan pöördarve, nel-
jandasse sisestan vastuse (vahepealseid tulemusi 
saan  kontrollida) 

 Topeltmurrud 

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel. 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng.  
Kultuuriline 
identiteet. Reaalsete 
andmete kogumine 
tekstülesannete 
koostamiseks.  
Eluliste andmetega 
ülesannete 
lahendamine
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

IKT. Pranglimine (www.miksike.ee) 

9-10 Arvutamine harilike
ja kümnendmurdu-
dega 

Õpilane 

 tunneb harilike
murdude 
liitmise, 
lahutamise, 
korrutamise ja 
jagamise 
eeskirju ja 
rakendab neid 
arvutamisel

 oskab arvutada
täpselt 
avaldiste 
väärtusi, mis 
sisaldavad nii 
kümnend- kui 
harilikke 
murde ja sulge

 oskab 
lahendada  
murde 
sisaldavaid 
tekstülesandeid
ja anda 
hinnangut 
vastusele 

IKT. Selgitus. Videod 

 Tehted murdudega (www.griffel.ee)
 Tehted harilike ja kümnendmurdudega 

1. osa ja  2. osa  Autor Allar Veelmaa (www.youtube.com)

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus 

Rühmatöö. Tehtekaardid.  Matemaatika valdkonnaraamatud Malle 
Saks, „Näiteid rühmatööst“   

Õpilased koostavad ise ülesandeid 

IKT. Kinnistamine ja harjutamine 

 Tehted harilike murdudega Test A  ja Test E   
Autor Allar Veelmaa (www.mathema.ee) 

 Pranglimine (www.miksike.ee) 
 Harilikud murrud.. Ülesanded harjutamiseks. Ta-

gasiside. Autor Siim Luha (sluha.pri.ee)  

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng. 
Kultuuriline 
identiteet. 
Kodanikualgatus  ja 
ettevõtlikkus.  
Reaalsete andmete 
kogumine 
tekstülesannete 
koostamiseks. Eluliste
andmetega ülesannete
lahendamine 

Väärtused ja 
kõlblus. Sihikindluse 
ja püsivuse 
kasvatamine: 
harjutamine teeb 
meistriks 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. IKT ja 
enesehindamine  

10 Kordamine Õpilane oskab 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

 arvutada 
harilike 
murdude ja 
küm-
nendmurdud
ega 

 teisendada 
harilikke 
murde küm-
nendmur-
dudeks ja 
vastupidi 

 murde võr-
relda 

10 Tehted harilike ja 
kümnendmurdudega

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja 
karjääriplanee-
rimine. Tagasiside 
hindamisel

11 Negatiivsed arvud. 
Arvtelg. Positiivsete
ja negatiivsete täis-
arvude kujutamine 
arvteljel. 

Kahe punkti 
vaheline kaugus 

Õpilane

 selgitab 
negatiivsete 
arvude 
tähendust, toob
nende kasu-
tamise kohta 
elulisi näiteid 

IKT.  Selgitus  

 Slaidikava Kreeka ajaloost. Aastaarvud eKr. Autor Dagmar
Seljamäe (www.slideshare.net)

 Eesti ajaloo kronoloogia (Eesti Entsüklopeedia) 

Negatiivsete ja positiivsete arvude otsimine tekstist: aastaarvud eKr 
ja pKr kui negatiivsed ja positiivsed täisarvud 

Ajalugu. Negatiivsete 
arvude kasutuselevõtt, 
ajaarvestus eKr ja pKr 

Loodusõpetus.  Mäed
ja mered 

Geograafia. 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon – IKT 
vahendite kasutamine 
õppetöös. Esitluse ja 
video erinevus 

Elukestev õpe ja 
karjääriplanee-
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

arvteljel. 
Vastandarvud

Arvu absoluut-
väärtus. Arvude 
järjestamine

Positiivsed ja 
negatiivsed arvud, 
täisarvud, arvtelg, 
positiivne ja 
negatiivne suund, 
koordinaat, 
koordinaattelg, 
absoluutväärtus. 
Nullpunkt, koordi-
naatide alguspunkt. 

 leiab kahe 
punkti vahelise
kauguse 
arvteljel

 teab, et 
Naturalarvud 
koos oma 
vastand-
arvudega ja arv
null 
moodustavad 
täisarvude 
hulga

 võrdleb 
täisarve ja 
järjestab neid

 teab arvu 
absoluut-
väärtuse 
geomeetrilist 
tähendust

 leiab täisarvu 
abso-
luutväärtuse

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus

Praktiline töö. Arvkiir ja ajatelg. Arvude, kuupäevade, aastaarvude 
märkimine teljele. Erinevad skaalad. Skaala valik vastavalt skaalale 
kantavate arvude suurusele. Kahe sündmuse vaheline aeg kui 
absoluutväärtus. 

Aastaarve India ajaloost  (Eesti Njingma Budismi Entsüklopeedia) 

Praktiline töö. Sügavuste ja kõrguste märkimine teljele. Nullpunkt 
kui kokkuleppeline mõiste: absoluutne ja suhteline kõrgus.  
Koordinaatide alguspunkt kui nullpunkt. Mõõtkava. Skaala 
suhtelisus 

 Merede sügavusi  (Eesti geograafia CD) 
 Mägede kõrguseid  (Vikipeedia) 

Praktiline töö ja õuesõpe. Koordinaatide määramine kohaliku 
piirkonna kaardil (täisarvudena). GPS kasutamine koordinaatide 
määramisel. 

IKT.  Kinnistamine ja harjutamine. Arvu absoluutväärtus.  
Ülesanded (www.realmath.de)

Koordinaadid, 
mõõtkava, absoluutne 
ja suhteline kõrgus, 
absoluutne ja suhteline 
sügavus  

Füüsika.  Mõõteriista
skaala.   Erinevate
skaalade  valik  vasta-
valt  mõõdetavatele
suurustele 

Kunstiõpetus. 
Korrektsete jooniste 
tegemine arvkiirte ja 
ajatelgede kujutamisel 

rimine. Erinevate 
elukutsete 
tutvustamine. Mate-
maatika ajaloos ja 
geograafias  

Teabekeskkond. 
Informatsiooni 
esitamise viis: arvtelg.
Skaala valimine 
vastavalt andmetele  

12 Täisarvude liitmine 
ja lahutamine 

Õpilane 

 oskab liita ja 
lahutada 
positiivseid ja 

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus 

Õuesõpe. Asukoha määramine ja kauguste mõõtmine kindlast 
punktist, kauguste arvutamine mõõtmistulemuste põhjal. Mõõta võib

Loodusõpetus. 
Positiivsete ja nega-
tiivsete arvude 
kasutamine. Tempe-
ratuur, koordinaadid. 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng.  
Kultuuriline 
identiteet.  Vastava 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

negatiivseid 
täisarve, 
tunneb arvuta-
mise reegleid 

 oskab 
vabaneda  sul-
gudest 

 teab, et 
vastandarvude 
summa on null 
ja oskab 
rakendada seda
teadmist arvu-
tustes

sammudes. Vormistada mõõtmistabel  

IKT. Kinnistamine ja harjutamine.  Pranglimine 
(www.miksike.ee) 

Geograafia.  Kauguste
määramine 
koordinaatide põhjal. 
Asukoha arvutamine 
liikumise 
koordinaatide järgi.   

Füüsika. Positiivsete 
ja negatiivsete arvude 
kasutamine, nullpunkt: 
suuruse muut 
(vähenemine, 
suurenemine), 
liikumise suund. 
Mõõtmine ja mõõtmis-
tabel. 

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus mõõtmis-
tabeli koostamisel. 

sisuga tekstülesanded

Elukestev õpe ja 
karjääripla-
neerimine. Erinevate 
elukutsete 
tutvustamine. Mate-
maatika ja reisimisega
seotud elukutsed: 
meremees, lendur, 
loodusfotograaf ...  

13 Täisarvude korru-
tamine ja jagamine. 
Märgireeglid. 

Õpilane oskab 
rakendada  
korrutamise ja 
jagamise märgi-
reegleid positiiv-
sete ja negatiivsete 
täisarvudega 

Peastarvutamine. Arvukaardid, suuline küsitlus

IKT.  Kinnistamine ja harjutamine. Pranglimine 
(www.miksike.ee) 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

arvutamisel

14 Kirjalik arvutamine 
positiivsete ja nega-
tiivsete täisarvudega

Õpilane 

 oskab kirja-
likult arvu-
tada posi-
tiivsete ja 
negatiivsete 
täisarvudega

 oskab 
lahendada liht-
samaid posi-
tiivseid ja 
negatiivseid 
täisarve 
sisaldavaid 
tekstülesandeid

 koostab 
lihtsamaid 
positiivseid ja 
negatiivseid 
täisarve 
sisaldavaid 
tekstülesandeid

Rühmatöö. Vastastikune õpetamine.   Mate  maatika valdkonna  -
raamatud, Malle Saks, "Näiteid rühmatööst"   

IKT.  Kinnistamine ja harjutamine. Pranglimine 
(www.miksike.ee) 

Õppematerjal. Kasvu ja kahanemist puudutavad andmed. Suhteline
liikumine (kõrgus, sügavus, asukoha koordinaadid) 

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel 

Loodusõpetus. Kasvu 
või/ja kahanemise 
hindamine 

Geograafia. 
Koordinaatide ning 
suhteliste kauguste ja 
kõrguste arvutamine: 
negatiivse arvu 
korrutamine ja jagami-
ne positiivsega 

Ühiskonnaõpetus. 
Statistikaandmete  
kasutamine ülesannete 
koostamisel 

Keskkond ja 
jätkusuutlik areng. 
Kultuuriline 
identiteet. 
Kodanikualgatus  ja 
ettevõtlikkus. 
Reaalsete andmete 
kogumine 
tekstülesannete 
koostamiseks, eluliste
andmetega ülesannete
lahendamine  

Väärtused ja 
kõlblus. Vastastikuse 
tagasiside andmise ja 
vastuvõtmise oskus.  
Sihikindluse ja 
püsivuse kasvatamine

14 Kordamine Õpilane oskab 
 arvutada 

positiivsete 
ja negatiiv-

Paaristöö. Segipaisatud sõnadega lausete järjestamine: reeglid 
täisarvudega tehete kohta 

Õppematerjal. Ümbrikud eri värvi paberile trükitud reeglitega, mis 
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ÕPETAJA TÖÖKAVA 

Õppeaine: matemaatika
Klass: 6 
Tundide arv: 5 nädalatundi, kokku 175 tundi õppeaastas

sete arvu-
dega 

 määrata 
tehete järje-
korda 

on sõnadeks tükeldatud 

14 Arvutamine täis-
arvudega

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja 
karjääriplanee-
rimine. Tagasiside 
hindamisel
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ
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en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 
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gitada  
protsendi 
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teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
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murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 

52

http://lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/
http://lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/
http://matdid.edu.ee/
http://matdid.edu.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=226:arvuti-moju-geomeetria-opetamisel&catid=189:tehniliste-vahendite-kasutamine-naeitlikustamine&Itemid=221
http://matemaatika.edu.ee/
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0162/naide.html


ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 

58



ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ
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en
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al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ
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al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
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al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
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mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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Õ
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mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ
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en
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al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ
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en
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al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
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mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 

73

http://www.oppekava.ee/images/2/24/Ruhmatoo_Malle_Saks.pdf
http://matdid.edu.ee/
http://matdid.edu.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=364:moistete-kognitiivne-kaardistamine-pohikooli-matemaatikas&catid=179:oppimise-ja-opetamise-protsess-meetodid&Itemid=211
http://matdid.edu.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=364:moistete-kognitiivne-kaardistamine-pohikooli-matemaatikas&catid=179:oppimise-ja-opetamise-protsess-meetodid&Itemid=211


ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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ANDMED JA ALGEBRA (40 tundi)
Õ

pp
en

äd
al Õppeteema,

mõisted
Õpitulemused Õppemeetodid/praktilised  töödja  IKT  kasutamine/

õppekeskkond
Õppeainete lõiming Lõiming  läbivate

teemadega

Protsentarvutus

15 Protsendi mõiste. 

Protsent

Õpilane 

 oskab sel-
gitada  
protsendi 
mõistet:  
teab, et üks 
protsent on 
üks 
sajandik 
osa tervi-
kust 

 seostab 
protsendi, 
kümnend-
murru ja 
hariliku 
murru 

 oskab ligi-
kaudu hi-
nnata 50%, 
30%, 25% 
suurust   

IKT. Selgitus. Illustreeritud esitlused  kirjastuse „Koolibri“ 
matemaatikaõpiku protsentarvutuse ülesandest (1) (2) (zip 
failid). Autor Mare Mõisa (matdid.edu.ee) 

Selgitus. Protsendi suhtelisus (sõltuvus valimi suurusest).  
Liiklusuuringud. (www.mnt.ee) 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus 

Rühmatöö. Reklaamlehtedelt ligikaudse allahindluse 
määramine (50% või 47% on ligikaudu pool ehk 0,5 ehk ½)

Õpilased koostavad ise ülesandeid. Teema „Harilike murdude 
liitmine ja lahutamine“ (vt 5.-6. nädal) juures saadud arvutuste 
tulemuste arvutamine (teisendamine) protsentideks ja 
kümnendmurdudeks    

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. Ülesanded 
(www.realmath.de) 

 Kümnendmurd protsendina
 Seoseid protsendi ja murdude vahel

Loodusõpetus. Puu- ja
köögiviljade 
kasulikkus. Puu- ja 
köögiviljade koostis   

Füüsika. Milligramm 
ja mikrogramm: 
vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldus

Eesti keel. Korrektne 
keelekasutus ülesande 
koostamisel  

Ajalugu. Protsendi 
kasutuselevõtt 
Vikipeedia protsendi 
ajaloost inglise keeles, 
arvutaja.blogspot.com 
protsendi ajaloost eesti 
keeles

Tervis ja ohutus. Tervislik
toitumine: puu- ja 
köögiviljade kasulikkus. 
Liiklusstatistika   

Teabekeskkond. Protsent 
kui suhteline mõõt: 
allahindlused protsentides, 
kulutused ja maksud 
protsentides jms 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Teabematerjali hindamine 
kui tehniliste vahendite 
kasutamise kohustuslik osa 

Teabekeskkond. 
Kaaluühikud väikeste 
koguste korral: mikro-
gramm, milligramm 
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VII klass – matemaatika 
5 tundi nädalas

Õppe-
nädal

Kuupäevad Teema Alateemad Mõisted ja
oskused

Meetodid Märkused

1. -2. Kordamine (10 
tundi)

Arviutamine
Positiivsed ja negatiivsed arvud 
arvteljel
Vastandarv
Arvu absoluutväärtus
Koordinaattasand
Graaafikud
Hulk. Osahulk. Arvuhulgad

Õpilane peab 
oskama eristada 
positiivseid ja 
negatiivseid arve, 
oskama märkida 
neid arvteljele, 
arvutada 
täisarvudega ja 
mittenegatiivsete 

Ülesannete 
lahendamine.
Kontrolltöö
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ratsionaalarvudega.
3.-8. Tehted 

ratsionaalarvudega 
(30 tundi)

Ratsionaalarvude liitmine.
Ratsionaalarvude lahutamine.
Kahe punkti vaheline kaugus.
Arvandmete korrastamine.
Ratsionaalarvude korrutamine.
Ratsionaalarvude jagamine.

Õpilane peab 
oskama kõiki 
tehteid 
ratsionaalarvudega 
ja tundma tehete 
järjekorda.

Ülesannete 
lahendamine.
Iseseisvad tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

Ei vaadata moodi,
mediaani ja 
keskmist hälvet.

VAHEAEG
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Õppe-
nädal

Kuupäevad Teema Alateemad Mõisted ja
oskused

Meetodid Märkused

9.-10. Tehted 
ratsionaalarvudega 
(10 tundi)

Naturaalarvulise astendajaga aste.
Arvu 10 astmed. 
Suured ja väikesed arvud. Arvu 
standardkuju. Otstarbekohane 
ümardamine Tüvenumbrid.
Tehete järjekord.

Õpilane peab 
oskama kõiki 
tehteid 
ratsionaalarvudega 
ja tundma tehete 
järjekorda.

Ülesannete 
lahendamine.
Iseseisvad tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

11.-13. Protsent (15 tundi) Promilli mõiste. 
Arvu leidmine tema osamäära 
järgi. 
Jagatise väljendamine 
protsentides.
Protesnidpunkt. 
Suuruse muutumise väljendamine 
protsentides.

Õpilane peab 
tundma protsendi 
mõistet ja oskama 
lahendada 
protsentülesandeid.

Ülesannete 
lahendamine.
Iseseisvad tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

14.-15. Tähtavaldiste 
lihtsustamine 
(10 tundi)

Tähtavaldise väärtuse arvutamine.
Üksliige.
Sarnaste liikmete koondamine. 
Sulgude avamine.
Avaldiste lihtsustamine.
Tehted astmetega.
Korrutab, jagab ja astendab 
üksliikmeid.

Õpilane peab 
oskama tehteid 
üksliikmetega. 

Ülesannete 
lahendamine.
Iseseisvad tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

VAHEAEG
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Õppe-
nädal

Kuupäevad Teema Alateemad Mõisted ja
oskused

Meetodid Märkused

16.-19. Ühe tundmatuga 
lineaarvõrrand (20
 tundi)

Võrrandi põhiomadused. 
Võrrandi lahendamine.
Lineaarvõrrandi lahendihulk.
Lineaarvõrrandi koostamine antud
teksti järgi, saadud võrrandi 
lahendamine ja kontrollimine 
teksti järgi.

Õpilane peab 
oskama võrrandeid
koostada, lahedada
ja kontrollida.

Ülesannete 
lahendamine.
Iseseisvad tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

20.-22. Võrdelised ja 
pöördvõrdelised 
suurused (15 tundi)

Suhe.
Võrre. Võrdekujuline võrrand.
Jäävad ja muutuvad suurused.
Võrdelised ja pöördvõrdelised 
suurused.
Tekstülesannete lahendamine 
võrdeliste suuruste leidmiseks. 
Võrdeline jaotamine.

Õpilane peab 
tundma suhte 
mõistet, oskama 
lahendada 
võrdekujulist 
võrrandit ja 
tekstülesandeid 
puuduvate 
võrdeliste suuruste 
leidmiseks.

Ülesannete 
lahendamine.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

23.-25. Funktsioonid 
(15 tundi)

Graafikute lugemine. 
Funktsiooni mõiste.
Võrdeline seos ja selle graafik.
Lineaarfunktsioon ja selle graafik.
Pöördvõrdeline seos ja selle 
graafik.

Õpilane peab 
tundma 
funktsioone y = ax,
y = a/x, y = ax + b 
ja oskama 
joonestada nende 
graafikuid, ka 
arvutil. 

Ülesannete 
lahendamine.
Arvuti 
kasutamine.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

VAHEAEG
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Õppe-
nädal

Kuupäevad Teema Alateemad Mõisted ja
oskused

Meetodid Märkused

26.-30. Tasandigeomeetria 
(25 tundi)

Hulknurk, hulknurga nurkade 
summa.
Korrapärane hulknurk, selle ühe 
nurga suurus.
Rööpkülik, selle pindala.
Romb, selle pindala.

Õpilane peab 
oskama kujundeid 
eristada, 
joonestada, 
arvutada kujundite 
puuduvaid külgi ja 
nurki, pindala ja 
ümbermõõtu.

Ülesannete 
lahendamine.
Praktilised tööd.
Tunnikontrollid.
Kontrolltöö

31.-32. Ruumigeomeetria 
(10 tundi)

Kolmnurkne ja nelinurkne 
püstprisma. 
Kolmnurkse ja nelinurkse 
püstprisma pindala ja ruumala.

Õpilane peab 
oskama arvutada 
püstprisma 
täispindala ja 
ruumala.

Ülesannete 
lahendamine.
Praktilised tööd..
Kontrolltöö

33.-35. Kordamine 
(15 tundi)

Õpilane peab 
tundma 7. klassi 
programmi ja 
oskama lahendada 
õppekavakohaseid 
ülesandeid.

Ülesannete 
lahendamine.
Kontrolltöö
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VIII klass – matemaatika
5 tundi nädalas, 35 õppenädalat

I veerand

Õppe-

nädal

Kuu-

päevad

Teemad Alateemad Mõisted ja oskused Meetodid Märkused

1-2. Kordamine

(10 tundi).

Arvu absoluutväärtus, märgi 
reeglid ratsionaalarvudega 
arvutades. Arvutamine 
ratsionaalarvudega, 
naturaalarvulise astendajaga 
aste, protsent. Lihtsustamine. 
Võrrandi lahendamine. Punkti
koordinaadid tasandil, 
võrdelise seose graafik, 
lineaar- ja pöördfunktsiooni 
graafikute joonestamine.

Õpilane tuletab meelde 
varasemalt õpitut ja suudab 
oskusi rakendada ülesannete 
lahendamisel.

Ülesannete 
lahendamine.

Kontrolltöö 1.1

(kordamine).

3-4. Üksliikmed ja 
täisarvulise 
astendajaga aste.

(10 tundi)

Üksliige, tehted 
üksliikmetega. Täisarvulise 
astendajaga aste. Arvu 
standardkuju. 

Õpilane teab üksliikme, 
täisarvulise astendajaga astme
ja arvu standardkuju mõistet 
ning oskab teha tehteid 
üksliikmetega ja täisarvulise 
astendajaga astmetega. 

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 1.2
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(tehted üksliikmetega ja
täisarvulise astendajaga
astmetega).

5-7. Hulkliige

(15 tundi)

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

Õpilane tunneb hulkliikme, 
kaksliikme, kolmliikme ja 
hulkliikme kordaja mõistet, 
oskab korrastada 
hulkliikmeid, teostada 
hulkliikmete liitmist ja 
lahutamist, hulkliikme 
korrutamise ja jagamist 
üksliikmega, oskab tegurdada 
hulkliiget.

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 1.3

(lihtsamad tehted 
hulkliikmetega, 
hulkliikme 
tegurdamine).

II veerand

Õppe-

nädal

Kuu-

päevad

Teemad Alateemad Mõisted ja oskused Meetodid Märkused

8-9. Hulkliige

(10 tundi)

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

Õpilane oskab korrutada 
kaksliikmeid, teab ja oskab 
kasutada ruutude vahe valemit
ja kaksliikme ruudu valemit.

Ülesannete 
lahendamine. 
Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 2.1

(kaksliikmete 
korrutamine, ruutude 
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vahe valemi ja 
kaksliikme ruudu 
valemi rakendamine).

10-
12.

Hulkliige 

(15 tundi)

Hulkliikmete korrutamine. 
Kuupide summa ja vahe 
valemid, kaksliikme kuup. 
Hulkliikmete tegurdamine 
valemite kasutamisega. 
Algebralise avaldise 
lihtsustamine.

Õpilane oskab hulkliikmeid 
korrutada, tunneb kuupide 
summa ja vahe valemit, 
kaksliikme kuubi valemit, 
oskab algebralisi avaldisi 
lihtsustada.

Ülesannete 
lahendamine. 
Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 2.2

(hulkliikmete 
korrutamine, 
algebraliste avaldiste 
lihtsustamine).

13-
15.

Kahe 
tundmatuga 
lineaarvõrrandi-
süsteem

(15 tundi)

Lineaarvõrrandi lahendamine.
Kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandi graafiline 
esitus. Kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi 
lahendamine graafiliselt. 
Liitmisvõte. Asendusvõte.

Õpilane tunneb ära 
lineaarvõrrandi ja oskab seda 
lahendada, oskab kahe 
tundmatuga lineaarvõrrandit 
graafiliselt esitada, saab aru 
kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandi süsteemi 
eesmärgist ja oskab süsteemi 
graafiliselt ning liitmisvõttega
lahendada.

Ülesannete 
lahendamine. 
Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 2.3

(kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi
lahendamine 
graafiliselt ja 
liitmisvõttega).

III veerand

Õppe- Kuu- Teemad Alateemad Mõisted ja oskused Meetodid Märkused
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nädal päevad

16-
17.

Kahe 

tundmatuga 
lineaarvõrrandi-

süsteem

(10 tundi)

Kahe tundmatuga 
lineaaarvõrrandisüsteemi 
lahendamine asendusvõttega. 
Tekstülesannete lahendamine 
kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi abil.

Õpilane oskab kahe 
tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi 
lahendada asendusvõtte abil.

Ülesannete 
lahendamine. 
Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 3.1

(kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi
lahendamine erinevate 
võtetega, 
tekstülesannete 
lahendamine 
võrrandisüsteemiga).

18-
19.

Definitsioon ja 
teoreem 

(10 tundi)

Definitsioon, aksioom, 
teoreemi eeldus ja väide. 
Teoreemi tõestamine.

Õpilane oskab selgitada 
definitsiooni, teoreemi, 
eelduse ja väite mõistet. 
Oskab püstitada hüpoteese ja 
neid kontrollida dünaamilise 
geomeetria programmi 
kasutades, oskab selgitada 
teoreemi tõestuskäiku ja 

IKT kasutamine.

Kontrolltöö 3.2

(mõistete selgitamine, 
teoreemi tõestuskäigu 
selgitamine).

20. Kahe sirge 
lõikamisel 
kolmandaga 
tekkivad nurgad. 
Kahe sirge 
paralleelsuse 

Kahe sirge lõikamisel 
kolmandaga tekkivad nurgad. 
Kahe sirge paralleelsuse 
tunnused.

Õpilane teab lähisnurki ja 
põiknurki, oskab defineerida 
paralleelseid sirgeid, teab 
paralleelide aksioomi, teab 
sirgete paralleelsuse tunnuseid
ja kasutab neid ülesannete 

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.
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tunnused

(5 tundi)

lahendamisel.

21-
22.

Kolmnurga 
nurgad, kesklõik

(10 tundi)

Kolmnurga välisnurk ja selle 
omadus. Kolmnurga 
sisenurkade summa. 
Kolmnurga kesklõik, selle 
omadus.

Õpilane teab kolmnurga 
välisnurka, oskab seda 
joonestada ja tunneb 
kolmnurga välisnurga 
omadust, oskab leida 
kolmnurga puuduvat nurka. 
Õpilane joonestab ja 
defineerib kolmnurga 
kesklõiku, teab kesklõigu 
omadusi ja oskab neid 
ülesannete lahendamisel 
rakendada. 

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

23. Trapets, trapetsi 
kesklõik

(5 tundi)

Trapets, trapetsi kesklõik. Õpilane oskab defineerida ja 
joonestada trapetsit, oskab 
liigitada nelinurki, joonestab 
ja defineerib trapesti 
kesklõiku, teab selle omadusi 
ja oskab neid rakendada 
ülesannete lahendamisel.

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Kontrolltöö 3.3

(kolmnurga välisnurk, 
sisenurkade summa, 
kolmnurga kesklõik, 
trapesti kesklõik).

24-
25.

Kolmnurga 
mediaan. 
Mediaanide 
lõikepunkt, selle 
omadus

Kolmnurga mediaan. 
Kolmnurga mediaanide 
lõikepunkt ehk raskuskese, 
selle omadus.

Õpilane defineerib ja 
joonestab kolmnurga 
mediaani, oskab selgitada 
mediaanide lõikepunkti 
omadust, oskab teadmisi 

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.
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(10 tundi) rakendada ülesannetes. Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

IV veerand

Õppe-

nädal

Kuu-

päevad

Teemad Alateemad Mõisted ja oskused Meetodid Märkused

26. Kesknurk. 
Ringjoone kaar. 
Kõõl. Piirdenurk

(5 tundi)

Kesknurk. Ringjoone kaar. 
Kõõl. Piirdenurk, selle 
omadus.

Õpilane oskab joonestada 
etteantud raadiuse ja 
diameetriga ringjooni, oskab 
leida jooniseltringjoone kaare,
kõõlu, kesknurga ja 
piirdenurga. Õpilane teab 
seost samale kaarele toetuva 
kesknurga ja piirdenurga vehl 
ning oskab seda teadmist 
kasutada ülesannete 
lahendamisel.

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

27-
28.

Ringjoone lõikaja
ja puutuja

(10 tundi)

Ringjoone lõikaja ja puutuja, 
ringjoone puutuja ja 
puutepunkti joonestatud 
raadiuse ristseis. 

Õpilane oskab joonestada 
ringjoone lõikajat ja puutujat, 
teab puutuja ja puutepunkti 
tõmmatud raadiuse 
vastastikust asendit ja kasutab
seda ülesannete lahendamisel.
Õpilane teab, et ühest punktist
ringjoonele tõmmatud 

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Kontrolltöö 4.1

(kesknurk, piirdenurk, 
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puutujate korral on 
puutepunktid võrdsetel 
kaugustel sellest punktist ning
oskab seda omadust 
ülesannete lahendamisel 
kasutada.

kõõl, ringjoone lõikaja 
ja puutuja).

29-
30.

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

(10 tundi)

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

Õpilane, mis on kolmnurga 
ümberringjoone keskpunkt, 
oskab joonestada kolmnurga 
ümberringjoont. Õpilane teab,
mis on kolmnurga 
siseringjoone keskpunkt ja 
oskab kolmnurga 
siseringjoonet joonestada, 
oskab joonestada 
korrapäraseid hulknurki 
joonestusvahendite ja arvuti 
abil ja teab, mis on apoteem, 
arvutab korrapärase hulknurga
ümbermõõdu.

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

31-
33.

Võrdelised 
lõigud. Sarnased 
hulknurad. Maa-
alade 
kaardistamine

(15 tundi)

Võrdelised lõigud. Sarnased 
kolmnurgad. Kolmnurkade 
sarnasuse tunnused. Sarnaste 
hulknurkade ümbermõõtude 
ja pindalade suhe. Maa-alade 
kaardistamine.

Õpilane oskab kontrollida 
lõikude võrdelisust, teab 
kolmnurkade sarnasuse 
tunnuseid ja kasutab neid 
ülesannete lahendamisel. 
Õpilane teab teoreeme 
sarnaste hulknurkade 
ümbermõõtude ja pindalade 
kohta ning kasutab neid 
ülesannete lahendamisel, 

IKT kasutamine.

Ülesannete 
lahendamine.

Tunnikontroll vajalike 
teadmiste 
kontrollimiseks.

Kontrolltöö 4.2
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oskab selgitada mõõtkava 
tähendust ja lahendada 
rakendusliku sisuga 
ülesandeid. 

(võrdelised lõigud, 
sarnased kolmnurgad, 
kolmnurkade sarnasuse 
tunnused, sarnaste 
hulknurkade 
ümbermõõtude ja 
pindalade suhted, maa-
alade kaardistamine).

34-
35.

Kordamine

(10 tundi)

8. klassis õpitu kinnistamine. Õpilane teab 8. klassis 
nõutavat materjali ja oskab 
teadmisi kasutada ülesannete 
lahendamisel.

IX klass – matemaatika
Tundide arv: 5 nädalatundi
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Õ
pp

en
äd

al Õppeteema,   mõisted Õpitulemused

Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

1 Tehted hulkliikmetega. 
Abivalemite kasutamine 
algebraliste avaldiste 
lihtsustamisel 

kaksliikme summa ja vahe 
ruut, kaksliikmete summa 
ja vahe korrutis

 tegurdab avaldist kasutades ruutude 
vahe ning summa ja vahe ruudu 
valemeid

 teisendab ja lihtsustab algebra-
lisi avaldisi

Suuline küsitlus

Individuaalne töö. Minu investeeringud 

Paaristöö. Harjutusülesannete lahendamine 

IKT. Kinnistamine ja harjutamine, 
tagasiside  

 Tehted üksliikmetega Autor Kärt 
Matiisen (mott.edu.ee/mottwiki) 

 Abivalemite kasutamine.  Näited, testid, 
ülesanded. Autor Sirje Pihlap 
(www.elvag.edu.ee) 

1 Võrdeline, pöördvõrdeline 
ja lineaarne sõltuvus  

võrdeline ja 
pöördvõrdeline sõltuvus, 
lineaarne sõltuvus

 tunneb ära erinevad sõltuvu-
sed, ka graafiku põhjal

 oskab joonestada sõltuvuste 
graafikud käsitsi kui ka prog-
rammiga GeoGebra 

 toob sõltuvuste kohta elulisi 
näiteid

IKT. Iseseisev töö. Kordamine. 
Õppematerjal funktsioonide kordamiseks. 
Selgitused, näited, testid, ülesanded. Autor 
Sirje Pihlap (www.elvag.edu.ee)

Iseseisev töö. Graafikute joonestamine 
käsitsi 

IKT. Tund arvutiklassis, graafikute 
joonestamine programmiga  GeoGebra

Tehnoloogia ja innovat-
sioon.  Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  
graafikute joonestamiseks 

1 Lineaarvõrrand. 
Võrdekujuline võrrand 

 oskab lahendada võrdekujulist 
võrrandit

 oskab lahendada lineaarvõr-
randit

IKT. Iseseisev töö, tagasiside. 
Võrdekujuline võrrand.  Selgitused, näited, 
ülesanded, sh test võrdekujulise võrrandi 

Teabekeskkond. Ülesa-
nnete lahendamiseks vaja-
liku info leidmine avalikest
teabeallikatest (teatmikud, 
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Õ
pp

en
äd

al Õppeteema,   mõisted Õpitulemused

Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

lineaarvõrrand, 
võrdekujuline võrrand

 koostab lihtsama tekstülesande
lahendamiseks võrrandi ja 
kontrollib lahendi reaalsust

kohta Autor Sirje Pihlap

Õpilased koostavad  ise võrrandeid  

Suuline küsitlus, tagasiside 

IKT. Iseseisev töö, paaristöö. Enese-
hindamine

 Võrrandite lahendite kontrolliks 
kasutada programmi Wiris

 Tekstülesande lahendamisel kasutada 
programmi Wiris

entsüklopeediad, internet)

Tehnoloogia ja innovat-
sioon.  Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  üle-
annete lahendamisel ja 
vastuste kontrollimisel 

1 Hulknurk. Kolmnurk, 
ristkülik, ruut, rööpkülik ja
romb  

hulknurk, kolmnurk, ruut, 
rööpkülik, romb  

 oskab lahendada ülesandeid 
korrapärase hulknurga kohta

 kasutab hulknurkade omadusi 
ülesannete lahendamisel ja oskab 
leida rööpküliku ümbermõõdu ning 
pindala

 kasutab hulknurkade omadusi 
ülesannete lahendamisel ja oskab 
leida hulknurga ümbermõõtu ning 
pindala

Paaristöö.   Ülesannete lahendamine

IKT. Kinnistamine ja harjutamine. 
Hulknurkade joonesta  mine programmi 
GeoGebra   abil 

IKT. Materjal

 Korrapärane hulknurk-materjal 
õppimiseks  . Mõisted, segitused, näited, 
ülesanded. Autor Elve Vutt 

 Geomeetria kordamine  . Mõisted 
(  matemaatika.edu.ee  ) 

 Geomeetria kordamise test  .  Autor Sirje 
Pihlap 

Eesti keel.   Kor  rekt  ne 
keelekasutus hulk  nur  kade 
defineerimi  sel 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon.  Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine   
hulknurkade joonestami-
seks 
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

2 Kordamine  oskab kasutada abivalemeid avaldiste 
lihtsustamisel

 joonestada seoste graafikuid
 lahendada lineaarvõrrandeid
 leida hulknurkade ümbermõõte ja 

pindalasid

IKT. Selgitus.   Videod (  www.youtube.com  ),
autor Allar Veelmaa 

 Algebraliste murdude liitmine ja 
lahutamine

 Algebraliste murdude korrutamine   

Kinnistamine ja harjutamine. 
Kordamisülesannete lahenda  mine 

2 Abivalemid, sõltuvuste 
graafikud, lineaarvõrrand, 
hulknurkade üm-
bermõõdud ja pindalad

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine. 
Tagasiside hindamisel 

3 Arvu ruutjuur. Ruutjuur 
korrutisest ja jagatisest.

Ruutvõrrand 

ruutjuur, ruutvõrrand, 
diskriminant 

 teab ruutjuure mõistet
 oskab leida ruutjuurt korrutisest ja 

jagatisest
 eristab ruutvõrrandit teistest 

võrranditest
 nimetab ruutvõrrandi liikmed ja 

nende kordajad
 viib ruutvõrrandeid  normaalkujule

IKT. Selgitus, ühistöö, iseseisev töö, 
tagasiside. Juurimine Ülesanded 
(www.thatquiz.org)  

Matemaatika õppematerjale. ->  Ruutjuur. 
Juurimise reeglid Autor Külli Nõmmiste 
(opetaja.edu.ee) 

Iseseisev töö või paaristöö. 
Harjutusülesannete lahendamine 

Peastarvutamine. Suuline küsitlus. 
Lihtsamate ruutjuurte leidmine 
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http://opetaja.edu.ee/
http://opetaja.edu.ee/kyllin/materjalid/ruutjuur_omadused.pdf
http://opetaja.edu.ee/kyllin/materjalid/ruutjuur_omadused.pdf
http://opetaja.edu.ee/kyllin/mate.html
http://www.thatquiz.org/
http://www.thatquiz.org/tq-2/math/exponent/
http://www.youtube.com/watch?v=A15WPUkDyqM
http://www.youtube.com/watch?v=6Y6BPBlZTgE
http://www.youtube.com/watch?v=6Y6BPBlZTgE
http://www.youtube.com/
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

Kinnistamine ja harjutamine. Doomino 
ruutjuurtega. Töölehed 8. klassile -> 
Matemaatika (52 - 79), tööleht 67  
(kke.meis.ee)   

3-4 Ruutvõrrandi 
lahendivalem. 
Ruutvõrrandi diskriminant 

ruutvõrrand, diskriminant

 viib ruutvõrrandeid  normaalkujule
Näide: viia võrrandid 

3x + x 2 = 16  

(x – 2)2 + 3(2x +1) = 121 normaalkujule

 liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja 
mittetäielikeks

 lahendab mittetäielikke 
ruutvõrrandeid

Näide: lahendada võrrandid 

3x2 = 121

4x + 3x2 = 0

12x2 = 0

Iseseisev töö. Harjutusülesannete 
lahendamine

IKT. Ruutvõrrandi lahendite kontrollimine 
Wirise abil või WolframAlpha abil

IKT. Kinnistamine ja harjutamine, 
tagasiside  

 Test ruutvõrrandi lahendamise kohta 
Autor Allar Veelmaa 
(www.mathema.ee) 

 Test täieliku ja mittetäieliku 
ruutvõrrandi kohta Autor Kärt Matiisen 
(mott.edu.ee/mottwiki) 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon.  Infotehnoloogiava-
hendit kasutamine  ruut-
võrrandi lahendite kontrol-
limiseks 

4-5 Taandatud ruutvõrrand. 
Ruutvõrrandi diskriminant 

taandatud ja taandamata 
ruutvõrrand, diskriminant

 taandab ruutvõrrandi
Näide: taandab võrrandid  

3x 2 – 6x + 9 = 0; –4x 2 + 5x + 11 = 0

 lahendab taandamata ruutvõrrandeid 
ja taandatud ruutvõrrandeid vastavate
lahendivalemite abil

IKT. Selgitus. Videod  
(www.youtube.com), autor Allar Veelmaa

 Ruutvõrrandi lahendamine I osa 

 Taandatud ruutvõrrandid 

Väärtused ja kõlblus.   
Täpsuse kasvatamine. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZJ8P-9TEcxQ
https://www.youtube.com/watch?v=eLyuDObys-I
http://www.youtube.com/
http://mott.edu.ee/mottwiki
http://mott.edu.ee/mottwiki/index.php/Pilt:MittetrvA.xls
http://mott.edu.ee/mottwiki/index.php/Pilt:MittetrvA.xls
http://www.mathema.ee/
http://www.mathema.ee/testid/9/tmataE.html
http://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
http://www.wiris.ee/
http://kke.meis.ee/
http://kke.meis.ee/oppevara/toolehed/8-klass
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

Näide: 

võrrand 2 4 5 0m m- - =  tuleb 

lahendada  taandatud ruutvõrrandi 
lahendivalemi abil

1;2 2 4 ( 5) 2 3m = ± - - = ±

võrrand 3m 2 – 12m – 15 = 0 taandatakse 
enne lahendamist  

võrrand  2n 2 – 3n – 11 = 0 lahendatakse 
taandamata ruutvõrrandi 
lahendivalemi abil

1;2

3 9 4 2 ( 11)

4
n

± - × × -
=

 kontrollib ruutvõrrandi lahendeid
Soovitus: selgitada, miks on tarvis ruut-

võrrandi lahendeid kontrollida 
(9. klassis lahendatavates ülesannetes
sisuliselt võõrlahendeid tekkida ei 
saa, kontroll on vajalik üksnes 
selleks, et avastada võrrandi lahen-
damisel tehtud arvutusvigu) 

 selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu 
sõltuvust ruutvõrrandi diskriminan-

Kinnistamine ja harjutamine

IKT. Iseseisev töö, enesehindamine. 
Taandatud ruutvõrrandi lahendamine. 
Saksakeelne test (www.zum.de) 

Rühmatöö. Harjutusülesannete lahendamine

Peastarvutamine. Suuline küsitlus. 
Taandatud ruutvõrrandi lahendite leidmine 
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http://www.zum.de/dwu
http://www.zum.de/dwu/depothp/hp-math/hpmgl51.htm
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

dist
6-7 Lihtsamate, sh 

igapäevaeluga seonduvate 
tekstülesannete 
lahendamine ruutvõrrandi 
abil  

 lahendab lihtsamaid, sh igapäeva-
eluga seonduvaid tekstülesandeid 
ruutvõrrandi abil

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

IKT. Selgitus. Video  (www.youtube.com), 
autor Allar Veelmaa.  Tekstülesanded (I osa).
Tekstülesannete lahendamine ruutvõrrandi 
abil

Kinnistamine ja harjutamine. Harjutus-
ülesannete lahendamine   

Õpilased koostavad ise ülesande 
ruutvõrrandi lahendamise kohta 

Paaristöö. Õpilaste poolt koostatud 
erinevate ainetega seotud tekstülesannete 
lahendamine  

IKT. Võrrandite lahendamine programmiga 
Wiris (www.wiris.ee) 

Füüsika. Graafikute val-
mistamine ja uurimine, 
liikumisülesannete lahen-
damine  

Tehnoloogia ja innovat-
sioon.  Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  
tekstülesannete lahenda-
misel 

Teabekeskkond. Vajaliku
infot leidmine teatmikest, 
internetist ja muudest 
teabeallikatest 

8 Kordamine. Taandamata ja
taandatud, täielik ja 
mittetäielik ruutvõrrand 

 oskab lahendada taandamata ja 
taandatuid, täielikke ja mittetäielikke
ruutvõrrandeid

 oskab kontrollida ruutvõrrandi 
lahendeid

IKT. Selgitus. Video (www.youtube.com), 
autor Allar Veelmaa.   Mittetäielikud 
ruutvõrrandid (Incomplete quadratic 
equation)  

Paaristöö.  Mittetäielikud ruutvõrrandid. 
Töölehed 8. klassile -> Matemaatika 
(52 - 79), tööleht 71   (kke.meis.ee)    
mittetäielikud ruutvõrrandid(tööleht71)

IKT. Iseseisev töö. Taandatud ruutvõrrandi 
lahendite omadused. Viète’i teoreem. Test, 
autorid Marilyn Kahr ja Maarika Piirimees, 
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http://web.zone.ee/vg12a/testid/viete.htm
http://web.zone.ee/vg12a/testid/viete.htm
http://kke.meis.ee/images/failid/pdf/toolehed/8.klass/Matemaatika52-79.pdf
http://kke.meis.ee/
http://kke.meis.ee/oppevara/toolehed/8-klass
http://www.youtube.com/watch?v=shvpXmOG04U
http://www.youtube.com/watch?v=shvpXmOG04U
http://www.youtube.com/watch?v=shvpXmOG04U
http://www.youtube.com/
http://www.wiris.ee/materjalid2
http://www.wiris.ee/
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_Jk5s76UU
http://www.youtube.com/
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

juhendas Eva Tšepurko (web.zone.ee/vg12a)

Hindamisest. Hea taseme puhul õpilane 
teab ja kasutab õppekavas toodud mõisteid 
ning põhiseoseid, väga hea taseme puhul 
lahendab mittestandardseid ülesandeid 
avaldiste lihtsustamise ja tegurdamise kohta.

8 Taandatud ja taandamata, 
täielike ja mittetäielike 
ruutvõrrandite lahenda-
mine 

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine.  Tagasi-
side hindamisel 

9 Ruutfunktsioon y = ax2 + 
bx + c, selle graafik. 
Parabool 

ruutfunktsioon, parabool

 eristab ruutfunktsiooni teistest 
funktsioonidest

 nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, 
lineaarliikme ja vabaliikme ning 
nende kordajad

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

IKT. Selgitus. Video (www.youtube.com), 
autor Allar Veelmaa.  Ruutfunktsioon y = ax²
+ bx + c 

Kinnistamine ja harjutamine

 Ruutfunktsiooniga seotud  mõisted 
Koostanud Karin Känd 
(sites.google.com) 

 IKT. Ruutfunktsioon ja selle graafik. 
Test, autor Allar Veelmaa 
(www.mathema.ee) 

 Praktiline töö. Parabooli joonestamine 
seostatuna igapäevaeluga. Tööjuhend ja 
näiteid, autor Eva Tšepurko 
(mott.edu.ee) 

Ruutfunktsiooni graafik (seos meie eluga) 

Väärtused ja kõlblus. 

Korralike jooniste val  mis  -
tamine süstemaatiliselt. 
Püsivuse arendamine 
käsitsi jooniste tegemisel 
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http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=220
http://mott.edu.ee/
http://www.mathema.ee/
http://www.mathema.ee/testid/9/rfunktsioonE.html
https://sites.google.com/site/kariniabi/Home
https://sites.google.com/site/kariniabi/Home/ruutfunktsioon
https://www.youtube.com/watch?v=o8s4yFFjpEM&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=o8s4yFFjpEM&feature=g-upl
http://www.youtube.com/
http://web.zone.ee/vg12a/?ESILEHT
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

Materjalid demonstratsiooniks  

Materjale  

 Sillad (ka videod) 
(passyworldofmathematics.com) 

 Purskkaev paraboolidega 
(dmentrard.free.fr)  

10 Parabooli nullkohad ja 
haripunkt 

parabool, funktsiooni 
nullkohad, haripunkt

joonestab  ruutfunktsiooni graafikuid 
käsitsi ja arvutiprogrammi abil

selgitab nullkohtade tähendust, leiab 
nullkohad graafikult ja valemist

loeb jooniselt parabooli haripunkti, 
arvutab parabooli haripunkti 
koordinaadid

IKT. Demonstratsioon dünaamilise 
geomeetria programmi abil:  graafiku kuju 
sõltuvust ruutliikme kordajast ja 
vabaliikmest.  

Materjal programmi GeoGebra jaoks, autor 
Eva Tšepurko (mott.edu.ee) 

 y=ax  2   graafiku sõltuvus kordajast a 
 y=ax  2  +c graafiku sõltuvus kordajatest a 

ja c

IKT. Selgitus, ühistöö või iseseisev töö. 
Esitlus Ruutfunktsioon.  Mõisted, näited, 
selgitused.  Autor Siivi Jõgi (siivi.webs.com)

Kinnistamine ja harjutamine. Graafikute 
joonestamine 

 käsitsi 
 programmiga  GeoGebra. Nullkohtade 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon. Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  
graafikute uurimisel 

Kodanikualgatus ja ette-
võtlikkus:  uurida erine-
vate parameetrite põhjusta-
tud muutusi 

100

http://www.geogebra.org/cms/
http://siivi.webs.com/
http://siivi.webs.com/matemaatika9klass.htm
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=192
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=192
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=191
http://mott.edu.ee/
http://www.geogebra.org/cms/
http://dmentrard.free.fr/
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Fonctions/ver3112/Fontaineb.html
http://passyworldofmathematics.com/
http://passyworldofmathematics.com/sydney-harbour-bridge-mathematics/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=221
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Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

leidmiseks võib kasutada  sama 
programmi

Hindamine. Test nullkohtade ja haripunkti 
leidmiseks, tagasiside 

Iseseisev töö.  Loovuse töölehtede täitmine 
Autor Daire Krabi 
(http://dairekrabi.weebly.com/)

10-
11

Ruutfunktsiooni graafikud 
(paraboolid) 

funktsiooni graafik, 
parabool

 paraboolide uurimiseks joonestab 
graafikud arvutiprogrammi abil (nt  
Geogebra; Funktion)

IKT. Iseseisev töö, paaristöö või 
rühmatöö

 Ruutfunktsiooni graafikute 
joonestamine GeoGebra abil

 Ruutfunktsiooni graafikute 
joonestamine WolframAlpha abil

 Ruutvõrrandi graafiline lahendamine 
programmiga Geogebra. 

Kinnistamine ja harjutamine 

 E- lehed Ruutfunktsioon 
(www.miksike.ee) 

 IKT. 9. klassi ruutfunktsioonid.  
Valikvastustega test, autor Aivar 
Halapuu 
(www.vkg.werro.ee/aivar/2006) 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon. Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine 
graafikute joonestamisel, 
ruutvõrrandi graafilisel la-
hendamisel 

12 Kordamine. Parabool:  oskab joonestada ruutfunktsiooni 
graafikuid 

IKT. Selgitus. Interaktiivsed materjalid
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http://www.vkg.werro.ee/aivar/2006/
http://www.vkg.werro.ee/aivar/2006/ruutfunk_9kl/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.geogebra.org/cms/
http://www.wolframalpha.com/examples/Math.html
http://www.geogebra.org/cms/
http://dairekrabi.weebly.com/
http://dairekrabi.weebly.com/
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

ruutfunktsiooni graafik Ruutfunktsiooni sõltuvus kordajatest 
(www.mathopenref.com) 

Ruutfunktsioon (phet.colorado.edu/et) 

IKT. Iseseisev töö. Parabooli ja sirge 
lõikepunkti leidmine Tööleht, autor Karin 
Känd (www.wiris.ee) 

Hindamisest. Hea taseme puhul õpilane 
teab ja kasutab õppekavas toodud mõisteid 
ning põhiseoseid, väga hea taseme puhul 
lahendab mittestandardseid ülesandeid.

12 Ruutfunktsiooni graafikud KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine: 
tagasiside hindamisel.

13 Algebraline murd, selle 
taandamine. 

Samasus. Murru 
põhiomadus.

algebraline murd, murru 
taandamine, murru 
põhiomadus, ruutkolmliige

 tegurdab ruutkolmliikme vastava 
ruutvõrrandi lahendamise abil

 teab, millist võrdust nimetatakse 
samasuseks

 teab algebralise murru põhiomadust

Kinnistamine ja harjutamine IKT. 
Ruutkolmliikme tegurdamine- tööleht 
Wirises. Tööleht (Wiris). Autor Elna Ilus 
(116056.edicypages.com) 

Rühmatöö.  Õpetajaveeb  -> juhend: 
„Õpetaja käsiraamat“, missioon „Iseseisev 
elu“ (valitseomaraha.ee) 

13- Algebraline murd, selle 
taandamine. 

 tegurdab ruutkolmliikme vastava 
ruutvõrrandi lahendamise abil

Kinnistamine ja harjutamine Väärtused ja kõlblus.  
Sihikindluse ja püsivuse 
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http://valitseomaraha.ee/
http://valitseomaraha.ee/Teacher/PDF/TeachersManual_EE.pdf
http://valitseomaraha.ee/Teacher/
http://116056.edicypages.com/
http://116056.edicypages.com/files/8.kl.tegurda_KJ.htm
http://116056.edicypages.com/files/8.kl.tegurda_KJ.htm
http://www.wiris.ee/
http://www.wiris.ee/materjalid/kodused_naited/9klass_funktsioonid.htm
http://www.wiris.ee/materjalid/kodused_naited/9klass_funktsioonid.htm
http://phet.colorado.edu/et/
http://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-grapher_et.html
http://www.mathopenref.com/
http://www.mathopenref.com/quadraticexplorer.html
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ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

14 Ruutkolmliikme tegur-
damine 

ruutkolmliige

 teab algebralise murru põhiomadust
 teab, millist võrdust nimetatakse 

samasuseks
Märkus: teeb vahet absoluutsel ja 

tinglikul samasusel

Näide: teab, et samasus 2x = 2x on 

absoluutne samasus, 
x x

x x
=  aga 

tinglik samasus

 taandab algebralise  murru,  
kasutades hulkliikmete tegurdamisel 
korrutamise abivalemeid

 IKT. Algebralised teisendused. Test. 
Autor Allar Veelmaa 
(www.hot.ee/m/matetestid) 

kasvatamine 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon. Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine 

ruutkolmliikme tegurda-
misel 

15 Tehted algebraliste 
murdudega 

algebraline murd

 taandab algebralise murru,  kasutades
hulkliikmete tegurdamisel 
korrutamise abivalemeid

 sulgude ette võtmist ja 
ruutkolmliikme tegurdamist

Näide: taandada murrud

2 24 2 4 2 3
; ;

2 2 ( 3)( 1)

x x x x

x x x x

- + - -
+ + - -

 laiendab algebralist murdu

IKT. Selgitus. Videod (www.youtube.com) 

 Algebraliste murdude korrutamine. 
Autorid Marina ja Jüri Kurvits

 Algebraliste murdude taandamine, autor 
Allar Veelmaa (www.youtube.com) 

Kinnistamine ja harjutamine. Algebralise 
murru taandamine. Tööleht. Autor Merle 
Sukk (mott.edu.ee)  

16 Ratsionaalavaldise 
lihtsustamine 
(kahetehtelised ülesanded) 

 korrutab, jagab ja astendab 
algebralisi murde

 liidab ja lahutab ühenimelisi 
algebralisi murde

Kinnistamine ja harjutamine.

Test Ratsionaalavaldiste lihtsustamine , 
autor Allar Veelmaa 

Füüsika. Ülesande 
lahendamiseks vajalike 
valemite kombineerimine, 
tulemuse lihtsustamine 

Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine: eelnevalt 
õpitud teemade iseseisev 
rakendamine uute teemade
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http://www.hot.ee/matetestid/tiigrihype/lihtsusta.htm
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=238
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=238
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rQA5XoAiCHU
http://www.youtube.com/watch?v=HTVetz_wnFs
http://www.youtube.com/
http://www.hot.ee/m/matetestid/
http://www.hot.ee/matetestid
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ratsionaalavaldis  teisendab algebralisi murde ühe-
nimelisteks

 liidab ja lahutab erinimelisi 
algebralisi murde

(www.hot.ee/matetestid) omandamisel 

17 Ratsionaalavaldise lihtsus-
tamine (kahetehtelised 
ülesanded) 

ratsionaalavaldis

 lihtsustab lihtsamaid (kahetehtelisi) 
ratsionaalavaldisi, näiteks

2 2 2 22 2a b ab a ab b

a b a b a b

æ ö æ ö+ - +
+ ×ç ÷ ç ÷- - +è ø è ø

,

1 1 1 1
:

a b a b a b a b
æ ö æ ö- +ç ÷ ç ÷+ - + -è ø è ø

IKT. Selgitus. Video Avaldise lihtsusta  -
mine. Mitme tehtega algebralised avaldised, 
sh tüüpvigade analüüs.  Autor Daire Krabi 
(www.youtube.com)

Kinnistamine ja harjutamine  

 Test Lihtsustamine,  taandamine . 
Tööleht (Wiris), autor Eva Tšepurko 
(mott.edu.ee)  

Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine. Eelnevalt 
õpitud teemade iseseisev 
rakendamine uute teemade
omandamisel 

17 Kordamine. 
Ratsionaalavaldised 

 lihtsustab ratsionaalavaldisi IKT. Iseseisev töö  

 Video  Algebraliste murdude 
taandamine, korrutamine ja astendamine.
(www.youtube.com)  Autor Allar  
Veelmaa

17 Ratsionaalavaldiste 
lihtsustamine 

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine.  Tagasi-
side hindamisel 
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http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=i25j0oRvoaU
http://www.youtube.com/watch?v=i25j0oRvoaU
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=270
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2Qcjut1svkQ
http://www.youtube.com/watch?v=2Qcjut1svkQ
http://www.hot.ee/matetestid/
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18 Pythagorase teoreem. 
Täisnurkse kolmnurga 
kaatetid ja hüpotenuus.

täisnurkne kolmnurk, 
kaatet, hüpotenuus

 kasutab dünaamilise geomeetria 
programme seaduspärasuste 
avastamisel ja hüpoteeside 
püstitamisel

 selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku
 arvutab Pythagorase teoreemi 

kasutades täisnurkse kolmnurga 
hüpotenuusi ja kaateti

Rühmatöö. Kes oli Pythagoras Töölehed 9. 
klassile -> Matemaatika (65 – 74), töölehed 
65 ja 66 (kke.innove.ee)  

IKT. Selgitus. Pythagorase teoreemi 
tõestused

 Video Pythagorase teoreem pizzadega- 
sissejuhatuseks 
(www.mathcentre.ac.uk) 

 Video Pythagorase teoreem veega 
(mathpalette.com) 

 VideoTõestamine 
 (www.mathcentre.ac.uk)

 Geogebra joonis. Tõestamine2 
(dmentrard.free.fr)

 Esitlus. Seoseid täisnurkses 
kolmnurgas. Ka Eukleidese teoreem 
jm. Autor Külli Nõmmiste 
(mott.edu.ee) 

Soovitus: esitada 2-3 erinevat Pythagorase 
teoreemi tõestust 

Suuline esitus, analüüs, vastastikune 
hindamine 

Kinnistamine ja harjutamine. Ülesannete 
lahendamine.  Ülesannete lahendamisel võib
kasutada ka dünaamilise geomeetria 105

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=23FTfddyY5c
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=73
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=73
http://dmentrard.free.fr/
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Geometrie/pythagor1.html
http://www.mathcentre.ac.uk/
http://www.mathcentre.ac.uk/video/1090/
http://mathpalette.com/
http://mathpalette.com/2012/12/pythagorean-theorem-demonstration/
http://www.mathcentre.ac.uk/
http://www.mathcentre.ac.uk/video/1084/
http://www.mathcentre.ac.uk/video/1084/
http://kke.innove.ee/
http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/9-klass
http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/9-klass


Õ
pp

en
äd

al Õppeteema,   mõisted Õpitulemused

Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

19 Nurga mõõtmine. 

Täisnurkse kolmnurga 
teravnurga siinus, koosinus
ja tangens.

nurk, teravnurga siinus, 
koosinus ja tangens

 leiab taskuarvutil teravnurga 
trigonomeetriliste funktsioonide 
väärtusi

Näide: leida sin 34 ; cos34,7∘ ∘

 trigonomeetriat kasutades leiab 
täisnurkse kolmnurga joonelemendid

Praktiline töö. Trigonomeetrilised 
funktsioonid täisnurkses kolmnurgas. 
Tööleht, autor Külli Nõmmiste (mott.edu.ee)

Soovitus: lahenduse kontrollimiseks kasutab
õpilane dünaamilise geomeetria programmi 
(GeoGebra) 

Kinnistamine ja harjutamine. 
Trigonomeetriliste funktsioonide mõistete 
kinnistamine testiga

 Täisnurkne kolmnurk. Test mõistete 
kinnistamiseks. Autor Allar Veelmaa 
(www.hot.ee/m/matetestid)  

IKT. Materjale. GeoGebra   dünaamilised 
lehed, autor Maarja Uusväli

Tehnoloogia ja 
innovatsioon:

kasutab 
infotehnoloogiavahendeid 
täisnurksete kolmnurkade 
uurimisel.

20 Pythagorase teoreem. 
Täisnurkse kolmnurga 
lahendamine 

täisnurkne kolmnurk, 
kaatet, hüpotenuus, 
teravnurga 
trigonomeetrilised 
funktsioonid

 oskab kasutada Pythagorase teoreemi
geomeetriaülesannete lahendamisel 

Kinnistamine ja harjutamine

 IKT. Teoreemi kasutamise 
kontrollimine Interaktiivne joonis, 
tagasiside 
(geogebrawiki.wikispaces.com) 

 IKT. Geogebra dünaamilised töölehed. 
Siinus, koosinus ja tangens täisnurkses 
kolmnurgas., autor Allar Veelmaa  
(www.allarveelmaa.com) 
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http://www.allarveelmaa.com/
http://www.allarveelmaa.com/geogebra/trigoseosed.html
http://www.allarveelmaa.com/geogebra/trigoseosed.html
http://geogebrawiki.wikispaces.com/
http://mathcasts.org/gg/student/tri/pythagoras/pythagoras_use.html
http://mathcasts.org/gg/student/tri/pythagoras/pythagoras_use.html
http://lepo.it.da.ut.ee/~maarjauu/toolehed.html
http://lepo.it.da.ut.ee/~maarjauu/toolehed.html
http://www.hot.ee/m/matetestid/
http://www.hot.ee/matetestid/tiigrihype/tkolmnurk.htm
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=74
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=74
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 Täisnurkse kolmnurga lahendamine. 
Töölehed  9. klassile -> Matemaatika 
(79 – 93), töölehed  91 – 93 
(kke.innove.ee

21 Korrapärane hulknurk, 
selle pindala. Võrdkülgne 
kolmnurk, ruut, korra-
pärane kuusnurk 

korrapärane hulknurk, 
võrdkülgne kolmnurk, 
ruut, korrapärane 
kuusnurk

 arvutab korrapärase hulknurga 
pindala

Selgitus: leiab pindala, kui põhjaks on 
võrdkülgne kolmnurk, ruut või 
korrapärane kuusnurk 

Kinnistamine ja harjutamine. 
Harjutusülesannete lahendamine 

Materjale 

 GeoGebra   dünaamilised lehed , autor 
Maarja Uusväli

 Hulknurk.  Selgitused, näited, testid. 
Autor Elve Vutt 
(www.elvag.edu.ee/~elvev)

.

22 Kordamine.  Pythagorase
teoreem.

 oskab kasutada Pythagorase teoreemi
ülesannete lahendamisel

 oskab arvutada korrapärase 
hulknurga pindala 

Kinnistamine ja harjutamine. 
Harjutusülesannete lahendamine.

Materjale 

IKT. Video Trigonomeetria põhikoolis II 
osa.  Autor Allar Veelmaa 
(www.youtube.com) 

22 Pythagorase teoreem. 
Korrapärane hulknurk 

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karj-
ääriplaneerimine. 
Tagasiside hindamisel 

22-
23

Püramiid. Korrapärase 
nelinurkse püramiidi 

 tunneb ära kehade hulgast kor-
rapärase püramiidi

IKT. Selgitus. Eesti keel. Funktsionaalse 
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http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZjIv6Z8W24Y
http://www.youtube.com/watch?v=ZjIv6Z8W24Y
http://www.elvag.edu.ee/~elvev
http://www.elvag.edu.ee/~elvev/Hulknurk/index.html
http://lepo.it.da.ut.ee/~maarjauu/toolehed.html
http://kke.innove.ee/
http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/9-klass
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pindala ja ruumala 

püramiid, korrapärane 
nelinurkne püramiid, 
tahud, servad, tipp, 
kõrgus, apoteem, põhja 
apoteem, pindala, ruumala

 näitab ja nimetab korrapärase 
püramiidi põhitahu, külgtahud tipu; 
kõrguse, külgservad, põhiservad, 
püramiidi apoteemi, põhja apoteemi

 arvutab püramiidi pindala ja ruumala
 skitseerib püramiidi joonise nii 

joonestusvahendite abil kui ka 
arvutiga

  Soovitus: kasutada näitlikustamiseks 
programmi Poly (koolielu.ee/waramu) 

 Video Püramiid. Autor Allar Veelmaa 
(www.youtube.com) 

 Interaktiivsed joonised. Püramiidiga 
seotud mõisted  
(www.mathopenref.com)

Selgitus. Ruumilised kujundid. Valemid 
ruumiliste kujundite (sh tahukate) jaoks. 
Autor  Karin Känd 
(sites.google.com/site/kariniabi) 

Suuline küsitlus: Mõisted, valemid 

Kinnistamine ja harjutamine 

 Harjutusülesannete lahendamine  ja 
püramiidide joonestamine

 IKT. Püramiidi joonestamine 
programmiga Geogebra

 prisma ja püramiidTagasiside. 
Autorid Tiia Leego ja Lidia Feklistova  
(users.khk.ee/maarja.kask)

Materjale. Ruumiline geomeetria 
(web.zone.ee/math)  

lugemisoskuse arendamine

Kunst. Ilumeele 
arendamine, kunstiline 
kujundamine, töö planee-
rimine 

Ajalugu. Püramiidid 
Egiptuses 

Füüsika. Kehade massi 
leidmise jt elulised 
ülesanded seoses püramii-
diga 

Keemia, loodusõpetus. 
Aine tihedus 

Tehnoloogiaõpetus.  
Õpilane valmistab 
ruumilise kujundi mudeli, 
mõõdab sellelt vajalikud 
suurused ja teeb nõutud 
arvutused  
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http://web.zone.ee/math
http://web.zone.ee/math/9klass2.html
http://users.khk.ee/maarja.kask/hulktahukad/ksimused_pramiidi_kohta.html
http://users.khk.ee/maarja.kask/hulktahukad/ksimused_pramiidi_kohta.html
https://sites.google.com/site/kariniabi/Home
https://sites.google.com/site/kariniabi/Home/ruumilised-kujundid
http://www.mathopenref.com/
http://www.mathopenref.com/tocs/solidtoc.html
http://www.mathopenref.com/tocs/solidtoc.html
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mHJIxVtQzn4
http://koolielu.ee/waramu
http://koolielu.ee/search?q=poly&search_type=all
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24 Silinder, selle pindala ja 
ruumala 

silinder, telg, kõrgus, 
moodustaja, põhja 
raadius, diameeter, 
pindala, ruumala, 
telglõige, ristlõige

 selgitab, millised kehad on 
pöördkehad; eristab neid teiste 
kehade hulgast

 selgitab, kuidas tekib silinder
 näitab silindri telge, kõrgust, 

moodustajat, põhja raadiust, 
diameetrit, külgpinda ja põhja pinda 
kasutades ruumiliste kujundite 
komplekti

 selgitab ja skitseerib silindri telglõike
ja ristlõike (ka arvutiprogrammi abil)

 arvutab silindri pindala ja ruumala

IKT. Selgitus. Interaktiivsed joonised. 
Pöördkehade ja silindriga seotud mõisted. 
(www.mathopenref.com)  

Paaristöö.  Silinder.. Tööleht, autor Anne 
Reiljan (mott.edu.ee) 

Kinnistamine ja harjutamine 

 Harjutusülesannete lahendamine ja 
silindrite joonestamine  

 IKT. Joonestamine programmiga 
GeoGebra

Materjale. Ruumiline geomeetria 
(web.zone.ee/math)  

Füüsika:

kehade massi leidmise jt 
elulised ülesanded seoses 
silindriga.

Keemia, loodusõpetus: 
aine tihedus.

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

25-
26

Koonus, selle pindala ja 
ruumala. Kera, selle 
pindala ja ruumala 

koonus, moodustaja, telg, 
tipp, kõrgus, põhi, põhja 
raadius, diameeter, 
pindala, ruumal, telglõige,
ristlõige

kera, sfäär, suurring, 
pindala, ruumala

 selgitab, kuidas tekib koonus
 näitab koonuse moodustajat, telge, 

tippu, kõrgust, põhja, põhja raadiust 
ja diameetrit ning külgpinda

 selgitab ja skitseerib koonuse 
telglõike ja ristlõike (ka 
arvutiprogrammi abil)

 arvutab koonuse pindala ja ruumala;
 selgitab, kuidas tekib kera; 
 eristab mõisteid sfäär ja kera, 
 selgitab, mis on kera suurring;
 arvutab kera pindala ja ruumala;
 arvutamisel soovitus anda nii täpne 

vastus arvu π kaudu kui ka 

IKT. Selgitus. Interaktiivsed  joonised 
koonus, kera (cone, sphere): mõisted, 
valemid  (www.mathopenref.com) 

 IKT. Selgitus. Videod. Mõisted, valemid, 
näiteülesanded. Autor Allar Veelmaa 
(www.youtube.com) 

 Koonus 
 Kera

Kinnistamine ja harjutamine. Harjutus-
ülesannete lahendamine 

Füüsika. Kehade massi 
leidmise jt elulised 
ülesanded seoses koonuse 
ja keraga 

Keemia, loodusõpetus. 
Aine tihedus 

Tehnoloogiaõpetus.  
Õpilane valmistab 
ruumilise kujundi mudeli, 
mõõdab sellelt vajalikud 
suurused ja teeb nõutud 
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http://www.youtube.com/watch?v=L-A-rfcNcNg
http://www.youtube.com/watch?v=UZlnNQoZZMQ
http://www.youtube.com/
http://www.mathopenref.com/
http://www.mathopenref.com/tocs/solidtoc.html
http://web.zone.ee/math
http://web.zone.ee/math/9klass2.html
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=50
http://www.mathopenref.com/
http://www.mathopenref.com/tocs/solidtoc.html
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ligikaudne vastus Materjale 

 Koonus. Tööleht: mõisted. Autor Anne
Reiljan (mott.edu.ee) 

 Ruumiline geomeetria 
(web.zone.ee/math)  

arvutused  

26 Kordamine. Püramiid, 
silinder, koonus, kera 

 oskab arvutada püramiidi, silindri, 
koonuse ja kera pindala ja ruumala

IKT. Selgitus. Video Püramiid II osa.  
Mõisted, valemid, näiteülesanded.  Autor 
Allar Veelmaa (www.youtube.com) 

Paaristöö: kehad meie ümber 

IKT. Iseseisev töö või paaristöö, 
enesehindamine.  Testid, autor Allar 
Veelmaa (www.mathema.ee)  

Testiloend -> 

 Teemad 8. klass -> Prisma ja püramiid 
 Teemad 9. klass -> Tahukad ja 

pöördkehad  

Õuesõpe rühmades 

 Puu kõrguse mõõtmine.  Erinevaid 
võimalusi puu kõrguse mõõtmiseks, 
autorid Liisa Vals ja Hannes Jukk  
(http://matdid.edu.ee)  

 Illustratsioon. Dünaamiline slaid,  autor
Daniel Mentrard 
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http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Geometrie/Monthales.html
http://matdid.edu.ee/
http://matdid.edu.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=425:puu-korguse-mootmine&catid=186:loiming-ja-matemaatika-rakendused&Itemid=218
http://www.mathema.ee/testid/testiloend.html
http://www.mathema.ee/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DHZn5giSCZw
http://web.zone.ee/math
http://web.zone.ee/math/9klass2.html
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=51
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(http://dmentrard.free.fr) 

26 Püramiid, silinder, koonus,
kera.

KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine. 
Tagasiside hindamisel

26-
27

Aritmeetilised tehted  
ratsionaalarvudega, 
protsentülesanded, aval-
diste lihtsustamine 
abivalemite abil 

 oskab teostada nelja tehet ratsionaal-
arvudega

 oskab kasutada protsendi mõistet 
ülesannete lahendamisel

 oskab kasutada abivalemeid avaldiste
lihtsustamisel

Projektipäev teemal ENERGIA koostöös  
loodusainete jt õpetajatega 

Kinnistamine ja harjutamine 

Materjale

 Lõpueksamite materjalid 
(www.innove.ee) 

 IKT. Videod (www.youtube.com), 
autor Allar Veelmaa

Avaldise lihtsustamine korrutamise abi  vale  -
mite abil 

Algebraliste murdude astendamine 

 IKT. Algebralise avaldise 
lihtsustamine, samasus  teisen  du  sed. 
Test, autor Allar Veelmaa 
(www.hot.ee/matetestid) 

 Protsentülesanded. Test, autor Hele 
Kiisel (zope.eenet.ee/mmmprojekt) 

Tervis ja ohutus.   Vas  ta  va  -
sisuliste protsent  üles  annete
lahendamine  (näi  teks 
suhkru kogus tootes).  
Elektrienergiaalane ohu  tus 
(projektipäeval)

Keskkond ja jätkusuutlik
areng. Erinevad elekt  ri  -
energia tootmise võima  -
lused, põlev  kivi  varud 
Eestis 

27-
28

Võrrandite, võrrandi-
süsteemide lahendamine 

 oskab lahendada lineaar- ja 
ruutvõrrandit

Kinnistamine ja harjutamine, 
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http://zope.eenet.ee/mmmprojekt
http://zope.eenet.ee/mmmprojekt/Liikmed/helekiisel/protsentuelesannete-kordamise-test.doc/view
http://www.hot.ee/matetestid/
http://www.hot.ee/matetestid/tiigrihype/teisendused.htm
http://www.hot.ee/matetestid/tiigrihype/teisendused.htm
http://www.youtube.com/watch?v=z3zDiIIzF5w
http://www.youtube.com/watch?v=9e6Kuyu33n4
http://www.youtube.com/watch?v=9e6Kuyu33n4
http://www.youtube.com/
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
http://dmentrard.free.fr/
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

 tunneb võrrandisüsteemide la-
hendusvõtteid ja oskab neid ra-
kendada ülesannete lahen-
damisel

enesehindamine  

Materjale 

 Lõpueksamite materjalid 
(www.innove.ee) 

 IKT. Testid põhikooli lõpetajale 
matemaatika eksamiks valmistumise  l ->
Võrrandite ja võrrandisüsteemide la-
hendamine. Autor Allar Veelmaa 
(www.hot.ee/matetestid)

28-
29

Funktsioonid y = ax; y = 
a : x; y = ax + b; y = ax 2 + 
bx + c; nende graafikud ja 
omadused.

 oskab joonestada lihtsamate 
funktsioonide graafikuid ja 
analüüsida nende omadusi

Integreeritud õpe (õuesõpe vm variant): 
ideid kordamaks parabooli teemat.  
Õuesõppimise tund + tund arvutiklassis 
+tavaklassi tund, autor Eva Tšepurko 
(mott.edu.ee) 

Kinnistamine ja harjutamine. Graafikute 
joonestamine käsitsi ja programmi 
GeoGebra abil

Materjale 

Lõpueksamite materjalid  (www.innove.ee)
 IKT. Testid põhikooli lõpetajale 

matemaatika eksamiks valmistumise  l ->
Funktsioonid ja nende graafikud. Autor 
Allar Veelmaa (www.hot.ee/matetestid)

IKT. Videotunnid Ruutfunktsioon. Juhend
jm. Videod aadressil 
www.youtube.com, autor Allar 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon. Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  
graafikute joonestamisel, 
graafiku omaduste 
uurimisel
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http://www.youtube.com/
http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa
http://www.hot.ee/matetestid/
http://www.hot.ee/matetestid
http://www.hot.ee/matetestid
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
http://www.geogebra.org/cms/
http://mott.edu.ee/
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=250
http://mott.edu.ee/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=250
http://www.hot.ee/matetestid/
http://www.hot.ee/matetestid
http://www.hot.ee/matetestid
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

Veelmaa 
Ruutfunktsioon y = ax², 

Ruutfunktsioon y = ax² + c , 

Ruutfunktsioon y = ax² + bx, 

Ruutfunktsioon y = ax² + bx + c    

IKT. Diagrammide tegemine, sh 
joondiagramm. Andmete sisestamine 
(nces.ed.gov/nceskids) 

29-
30

Statistilise kogumi 
karakteristikud: arit-
meetiline keskmine, 
diagrammid. Sündmuse 
tõenäosuse mõiste, selle 
arvutamine lihtsamatel 
juhtudel  Geomeetriliste 
kujundite pindalade ja 
ruumalade arvutamine 

 tunneb tõenäosuse ja statistika 
põhimõisteid 

 oskab arvutada  sündmuse tõe-
näosust

 oskab leida statistilise kogumi 
karakteristikuid

 oskab leida lihtsamate geo-
meetriliste kujundite ümber-
mõõte ja pindalasid

Rühmatöö: Ajalehega tundi (statistika 
kordamiseks)

Kinnistamine ja harjutamine

Lõpueksamite materjalid  (www.innove.ee)
IKT. Videotunnid Statistika ja tõenäosus. 

Juhend jm. Videod aadressil 
www.youtube.com, autor Allar 
Veelmaa

Videod

Statistika elemendid põhikoolis (eraldi I osa 
ja II osa)  

Tõenäosusteooria elemendid põhikoolis  

Miljonimäng Mõisteid matemaatikast(ka 
kaasnurga mõiste), autor Irja Rebane 

Tehnoloogia ja innovat-
sioon. Infotehnoloogia-
vahendite kasutamine  
diagrammide tegemiseks 

Teabekeskkond.   Trüki  -
meedia usaldatavus 
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http://www.quia.com/rr/322874.html
https://www.youtube.com/watch?v=xDn5Qa6E0yg
https://www.youtube.com/watch?v=N6MKM1BNvIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Gw-30G3Gug
https://www.youtube.com/watch?v=baPeiIZsbgQ
http://www.youtube.com/
http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa
http://www.innove.ee/
http://nces.ed.gov/nceskids
http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=05b4f6f9fbe34b9f81e9893d74c568fa
https://www.youtube.com/watch?v=o8s4yFFjpEM&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=qrPPsQ4nDus&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=X1LvGuJ6i7I&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=YoIxjhZdg1Y&feature=g-upl
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

(www.quia.com)  

31 Pythagorase teoreem. 
Teravnurga 
trigonomeetrilised 
funktsioonid. 
Trigonomeetria 
põhiseosed. Täisnurkse 
kolmnurga lahendamine 

 oskab kasutada Pythagorase teoreemi
ülesannete lahendamisel

 teab trigonomeetria põhiseoseid täis-
nurkses kolmnurgas ja oskab neid 
kasutada ülesannete lahendamisel

Õppekäik tutvumaks linnakeskkonnaga, 
keskkatlamajaga koos loodusainete ja 
matemaatikaõpetajate poolt koostatud 
töölehtedega (ainetevaheline integratsioon). 
Võimalusel ka Tartu Tähetorni,  
Anatoomikumi ja/ või Geoloogiamuusemi 
külastus  (kavas samuti integreeritud 
töölehtede täitmine).

Kinnistamine ja harjutamine

Materjale 

Lõpueksamite materjalid  (www.innove.ee)
IKT.  Video. Trigonomeetria põhikoolis, 

autor Allar Veelmaa 
(www.youtube.com) 

IKT. Video Pythagorase teoreem, autor 
Allar Veelmaa (www.youtube.com)

Keskkond ja jätkusuutlik
areng. Kuidas linna  -
keskkond mõjutab ini  mes  te
elu tulevikus 

31-
32

Püströöptahukas, püst-
prisma, püramiid, silinder, 
koonus, kera. Nende 
tahukate pindalad ja 
ruumalad. Rakendusliku 
sisuga ülesannete 
lahendamine 

 oskab arvutada prisma, püramiidi, 
silindri, koonuse ja kera pindalasid ja
ruumalasid

Kinnistamine ja harjutamine

IKT. Tahukad ja pöördkehad põhikoolis 
Testid, videod Autor Allar Veelmaa 
(http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa/)

Materjale 

Eesti keel.   Funktsionaalse 
lugemisoskuse arendamine
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http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa/
http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=23FTfddyY5c&feature=g-upl
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uNbFu2X1sUQ
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
http://www.quia.com/
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Õpilane

Metoodilised soovitused/praktilised tööd
ja IKT kasutamine/ õppekeskkond/

hindamine

Õppeainete lõiming Lõiming läbivate
teemadega

Lõpueksamite materjalid  (www.innove.ee)
Allar Veelmaa videod (www.youtube.com)
Kuup. Risttahukas. Rööptahukas. Püstprisma
(eraldi I osa ja  II osa)  

Püramiid  (eraldi I osa ja II osa) 

Silinder (eraldi I osa ja II osa)

Koonus  (eraldi I osa ja II osa)

Kera  (eraldi I osa ja II osa)

Tasandilised kujundid 

32 Kordamine  on omandanud põhikooli ainekavale 
vastavad teadmised ja oskab neid 
rakendada ülesannete lahendamisel

Harjutamiseks  

Lõpueksamite materjalid  (www.innove.ee)
 Testiloend.  Testid üle kogu põhikoolis 

õpitud materjali. Autor Allar Veelmaa 
(www.mathema.ee) 

IKT. Videotunnid. Erinevad teemad. 
Videod aadressil www.youtube.com. 
Autor Allar Veelmaa 

33 Kordamisteemad KONTROLLTÖÖ Elukestev õpe ja karjää-
riplaneerimine.  Tagasi-
side hindamisel 

33-
35

Vigade analüüs, ajareserv  annab tagasisidet lõppeva õppeaasta  
kohta   

 analüüsib  enda tegevuste kohta 

Tagasiside ankeet Elukestev õpe ja karjää  -
riplaneerimine.  Väär  tu  -
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http://www.youtube.com/
http://opetaja.edu.ee/allarveelmaa
http://www.mathema.ee/
http://www.mathema.ee/testid/testiloend.html
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
https://www.youtube.com/watch?v=OoD-YUSue58
https://www.youtube.com/watch?v=a-e629yu99M
https://www.youtube.com/watch?v=u2tjquTsz_M
https://www.youtube.com/watch?v=L-A-rfcNcNg
http://www.youtube.com/watch?v=4-6Mg7tyN_g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=mImCTeyk6YA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZlnNQoZZMQ&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=vsQA3xMNrdQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=st-TSqWHUNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N9xIz9LPLtg&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=DHZn5giSCZw
https://www.youtube.com/watch?v=sFUUQxQGhwg
https://www.youtube.com/watch?v=mHJIxVtQzn4
http://www.youtube.com/watch?v=UoImQIwEU4w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=scdIG_aZS5c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ssPncHSWljc
http://www.youtube.com/
http://www.innove.ee/
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid
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teemadega

saadud tagasisidet  Kinnistamine ja harjutamine 

IKT. Video Soovitused eksamiks 
valmistujale, autor Allar Veelmaa 
(www.youtube.com) 

sed ja kõlblus.   Vigade 
analüüs  
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http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yUtzbzmAjuY
http://www.youtube.com/watch?v=yUtzbzmAjuY
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