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1. Ainevaldkond „Matemaatika“ 
1.1 Matemaatikapädevus 

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti 
suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate 
ülesannete modelleerimisel nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. 
Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust 
probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed 
analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, 
põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, 
tabelid, diagrammid) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi 
matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) võimaluste kasutamist. 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid karjääri 
planeerides; 
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade 
mõistetest, seostest ning protseduuridest; 
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste, esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt 
kui ka kirjalikult; 
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning 
rakendab neid; 
5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid; 
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, 
statistilisi ja ruumilisi seoseid; 
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab 
igapäevaelu probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata 
matemaatilisi mudeleid igapäevaelu kontekstis; 
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst), 
oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele; 
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT 
vahendid jne) ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet. 

1.2. Ainevaldkonna õppeainete kursused 

Ainevaldkonda kuulub lai matemaatika, mis koosneb 14 kursusest.  
Laia matemaatika kohustuslikud kursused on: 
1. „Arvuhulgad. Avaldised“ 
2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“ 
3. „Võrratused. Trigonomeetria I“ 
4. „Trigonomeetria II“ 
5. „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 
6. „Tõenäosus, statistika“ 
7. „Funktsioonid I. Arvjadad“ 
8. „Funktsioonid“ 
9. „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“ 
10. „Tuletise rakendused“ 
11. „Integraal. Planimeetria kordamine“ 
12. „Geomeetria I“ 
13. „Geomeetria II“ 
14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ 
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1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 

Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse 
olemusest arusaamiseks. Õppe põhiülesanne on matemaatika kui teadusharu tundmaõppimine. 
Lai matemaatika annab õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes vajalikke 
matemaatilisi meetodeid. 
Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam 
huvituvatel õpilastel on võimalik kasutada üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet. 
Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline 
tähtsus ja seda õpetatakse iseseisva ainena.  

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Matemaatika õppimise kaudu arendatakse matemaatikapädevuse kõrval kõiki ülejäänud 
üldpädevusi. 
Väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja ajastute 
matemaatikute saavutustega ning saavad seeläbi tajuda kultuuride seotust. Õpilasi juhitakse 
tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite harmooniat 
arhitektuuris ja looduses. Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust. 
Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellekohase 
kontekstiga tekstülesannete lahendamise kaudu. Probleemülesannete lahendusideede 
väljatöötamisel rühmatöö kaudu arendatakse koostööoskust.  
Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu 
võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige 
paremini avatud probleemülesanded. 
Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 
otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise 
oskust ning oskust kasutada õpitud teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, 
et ülesannete lahendusteid on võimalik leida üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel. 
Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 
Eelkõige toimub see mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või 
teoreemide sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid 
lahendades areneb funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema 
objektide seoseid. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek mõista, seostada ja 
edastada infot, mis on esitatud erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem). 
Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada 
matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 
Ettevõtlikkuspädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. Uute 
matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: 
uuritakse objektide ühiseid omadusi, selle alusel sõnastatakse hüpotees ja otsitakse ideid selle 
kehtivuse põhjendamiseks. Säärase tegevuse käigus arenevad oskus näha ja sõnastada 
probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Tõenäosusteooria ja 
funktsioonidega (eeskätt selle ekstreemumiga) seotud ülesannete lahendamise kaudu õpitakse 
uurima objekti muutusi, mille on põhjustanud erinevad parameetrid, hindama riske ning otsima 
optimaalseid lahendusi. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku 
mõtlemist ja ideede genereerimise oskust.  
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1.5. Lõiming 

1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Matemaatikaõpetuse lõimimise eeldused ainesiseselt loob ainekavas pakutud kursuste järjestus. 
Matemaatikaõpetuse lõimimine teiste ainevaldkondade õpetusega ja õppeainetevälise infoga 
vajab erinevate ainete õpetajate tihedat koostööd. Oluline on, et erinevate ainete õpetajad teaksid 
sama teema käsitluslaadi ja sügavust teistes ainetes ning oskaksid erisuste korral sellele 
tähelepanu juhtida.  
Ühelt poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite 
kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi 
ainevaldkondi toetavast ja lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest 
ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses 
õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi 
ümbritseva maailmaga. 
Mitmeid teemasid avades (näiteks meetermõõdustiku teke) on võimalik kasutada nii 
matemaatikat kui ka ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat, kirjandust, võõrkeeli jt õppeaineid.  

1.5.2. Läbivad teemad 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses 
eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu. 
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ seostub kogu õppes järk-järgult 
kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Enda 
tunnetuslike võimete reaalne hindamine on üks tähtsamaid edasise karjääriplaneerimise 
lähtetingimusi. Seega on oluline, et noor inimene saab matemaatikatundides hinnangu oma 
võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda, et selle põhjal oma karjääriplaneerimist korrigeerida, 
ent ka oma tunnetuslikke võimeid arendada. 
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ probleemistik jõuab matemaatikakursusesse 
eelkõige seal esitatavate ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonna-
ressursside kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist 
ümbritseva suhtes ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid ja 
õppekäigud. Eesmärk on saavutada, et õpilased õpiksid võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku 
tuleviku eest ning omandama vastavaid väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse 
kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning analüüsitakse keskkonna ja 
inimarengu perspektiive. Seda teemat käsitledes on tähtsal kohal protsentarvutus, muutumist ja 
seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid. 
Teema „Kultuuriline identiteet“ seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo 
elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. 
Protsentarvutuse ja statistika järgi saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses 
mitmekultuurilisuse teemaga (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon 
ühiskonnas jt). 
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine realiseerub eelkõige matemaatika 
ning teisi õppeaineid ja igapäevaelu integreerivate ühistegevuste kaudu (uurimistööd, rühmatööd jt). 
Eriti tähtsaks on muutunud teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Matemaatikakursuse 
lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste 
protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest. Õpilast suunatakse kasutama IKT 
elulisi probleeme lahendades ning oma õppimist ja tööd tõhustades. Matemaatikaõpetus peaks 
igati pakkuma võimalusi ise avastada ja märgata seaduspärasusi ning seeläbi aitama kaasa 
loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades kasutatakse mitmesugust õpitarkvara 
(Wiris, GeoGebra, GrafEq, Funktion). 
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Teema „Teabekeskkond“ seondub eriti oma meediamanipulatsioone hõlmavas osas tihedalt 
matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast 
juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi. 
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid 
reaalseid andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna ohutuse seos sõidukite 
liikumise kiirusega, nakkushaiguste leviku eksponentsiaalne olemus, muid riskitegureid 
hõlmavate andmetega protsentülesanded ja graafikud). Matemaatikat õpetades ei saa alahinnata 
õpilaste positiivsete emotsioonide teket (nt kaunitest konstruktsioonidest, haaravatest probleem-
ülesannetest). 
Teema „Väärtused ja kõlblus“ külgneb matemaatika õppimisel eelkõige selle kõlbelise 
komponendiga - korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe 
kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate 
võimetega kaaslastesse. 

2. Matemaatika 
2.1. Üldalused 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui 
ka kirjalikult; 
2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
3) arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
4) püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
5) modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt matemaatilisi 
mudeleid; 
6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
7) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
8) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid (internetiühendusega arvuti, videoprojektor, mitmed 
õpiprogrammid: Wiris, GeoGebra, GrafEq, Funktion) 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle rakendamisest 
igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes ühiskonnaelu 
valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, kasutades arvutit ning vastavat 
tarkvara. Olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. Õppeaine koosneb neljateistkümnest 
kohustuslikust kursusest. 

2.2. Gümnaasium 

2.2.1. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure; 
2) arutleb loogiliselt ja loovalt, formaliseerib oma matemaatilisi mõttekäike; 
3) hindab oma matemaatilisi teadmisi, mõistab reaalhariduse olulisust ühiskonnas ning arvestab seda, 
kavandades oma edasist tegevust; 
4) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 
5) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate valdkondade ülesandeid; 
6) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid; 
7) teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi-ja 
võrratusesüsteeme; 
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8) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid geomeetriaülesandeid 
lahendades; 
9) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi; 
10) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides 
erinevate eluvaldkondade nähtusi; 
11) uurib funktsioone tuletise põhjal; 
12) tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite pindalasid ja 
ruumalasid (ka integraali abil). 
 

2.2.2. Õppesisu 

 I kursus „Avaldised ja arvuhulgad“ 
Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja 
reaalarvude hulk R, nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. 
Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel). Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Arvu n-es juur. Astme 
mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja juurtega. 
II kursus „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“ 
Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, murd- ja 
juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand. 
Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand. Kahe- ja kolmerealine determinant. 
Tekstülesanded. 
III kursus „Võrratused. Trigonomeetria I“ 
Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Intervallmeetod. Lihtsamad 
murdvõrratused. Võrratusesüsteemid. Teravnurga siinus, koosinus ja tangens. Täiendusnurga 
trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. 
IV kursus „Trigonomeetria II“ 
Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised 
funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed 
väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Taandamisvalemid. 
Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe 
trigonomeetrilised funktsioonid. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised 
avaldised. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja 
koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded. 
V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 
Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Nullvektor, ühikvektor, vastand-vektor, 
seotud vektor, vabavektor. Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektorite liitmine ja 
lahutamine. Vektori korrutamine arvuga. 
Lõigu keskpunkti koordinaadid. Kahe vektori vaheline nurk. Vektorite kollineaarsus. Kahe vektori 
skalaarkorrutis, selle rakendusi, vektorite ristseis. Kolmnurkade lahendamine vektorite abil. 
Sirge võrrand. Sirge üldvõrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. 

Ringjoone võrrand. Parabool y = ax2 + bx + c ja hüperbool 
x
ay = . Joone võrrandi mõiste. Kahe joone 

lõikepunkt. 
 
VI kursus „Tõenäosus, statistika“ 
Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. Klassikaline tõenäosus. 
Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste liigid: sõltuvad ja 
sõltumatud, välistavad ja mittevälistavad. Tõenäosuste liitmine ja korrutamine. Bernoulli valem. 
Diskreetne ja pidev juhuslik suurus, binoomjaotus, jaotuspolügoon ning arvkarakteristikud (keskväärtus, 
mood, mediaan, dispersioon, standardhälve). Rakendusülesanded. Üldkogum ja valim. Andmete 
kogumine ja süstematiseerimine. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. 
Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja. Normaaljaotus (näidete varal). Statistilise otsustuse 
usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga 
(soovitatavalt koostöös mõne teise õppeainega). 
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VII kursus „Funktsioonid I. Arvjadad“ 
Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 +bx+c, 

x
ay =  (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni 

esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon. Funktsiooni 
nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni 
ekstreemum. Astmefunktsioon. Funktsioonide y = x, y = x2, y = x3, y = x-1, 

xyxyxyxy ==== − ,,, 23  graafikud ja omadused. Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon. Funktsioonide 
y = f (x), y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil. 
Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid. Aritmeetiline jada, selle omadused. Aritmeetilise jada 
üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Geomeetriline jada, selle omadused. Geomeetrilise 
jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Arvjada piirväärtus. Piirväärtuse arvutamine. 
Hääbuv geomeetriline jada, selle summa. Arv e piirväärtusena. Ringjoone pikkus ja ringi pindala 
piirväärtusena, arv π. Rakendusülesanded. 
 
VIII kursus „Funktsioonid II“ 
Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. Arvu 
logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi 
ühelt aluselt teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende 
lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. Eksponent- ja 
logaritmvõrratus. 
 
IX kursus „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“ 
Funktsiooni perioodilisus. Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused. Mõisted 
arcsin m, arccos m, arctan m. Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid. 
Funktsiooni piirväärtus ja pidevus. Argumendi muut ja funktsiooni muut. Hetkkiirus. Funktsiooni 
graafiku puutuja tõus. Funktsiooni tuletise mõiste. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. 
Funktsioonide summa ja vahe tuletis. Kahe funktsiooni korrutise tuletis. Astmefunktsiooni tuletis. Kahe 
funktsiooni jagatise tuletis. Liitfunktsiooni tuletis. Funktsiooni teine tuletis. Trigonomeetriliste 
funktsioonide tuletised. Eksponent- ja logaritmfunktsiooni tuletis. Tuletiste tabel. 
 
X kursus „Tuletise rakendused“ 
Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni 
ekstreemum; ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim väärtus 
lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt. Funktsiooni uurimine tuletise 
abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. Funktsiooni tuletise kasutamise 
rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded. 

2.2.3. Õppetegevus 

Gümnaasiumis tugineb matemaatika õppimine ja õpetamine põhikoolis õpitule. Õppetegevus peab 
seejuures olema suunatud õpilase kui isiksuse mitmekülgsele arengule, mis arvestab õpilase 
individuaalseid iseärasusi ja võimeid, unustamata seejuures kollektiivse meeskonnatöö tähtsust ja 
kujundamise vajadust. Õppetegevuses tuleb arvestada, et oluline on õpilase iseseisev töö. See tagab 
parema arusaamise matemaatikast kui ainest, matemaatika tähtsusest teistes ainetes/teadustes, 
matemaatika rollist igasuguses praktikas.  

2.2.4. Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast ning Kallavere Keskkooli 
hindamisjuhendist. Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende 
hierarhiline ülesehitus. 
1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, arvutamine, 
mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 
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2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info esitamine eri viisidel, modelleerimine 
ning rutiinsete ülesannete lahendamine. 
3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, reaalsusest tulenevate 
ning mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning 
õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Kujundav hindamine on enamasti mittenumbriline. 
1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja 
oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta. 
2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal julgustavat ning 
konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta. 
3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. 
4. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 
Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate õpitulemustega, 
kasutades numbrilist hindamist. Õpitulemuste saavutatust hinnatakse tunnikontrollide ja kontrolltöödega. 
Kursuse kokkuvõttev hinne kujundatakse nende ja vajaduse korral kursust kokku võtva kontrollivormi 
tulemuste alusel. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse 
ning mis on hindamise kriteeriumid. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse eespool esitatud kolmel 
tasemel: teadmine, rakendamine ning arutlemine.  
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