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Matemaatika ainekava 

7.klass 

5 tundi nädalas, kokku 175 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, 

lõiming, IKT, metoodika) 

Arvutamine ja andmed ( 45t.) Protsent  (25t.)  Algebra ( 50t.)  Funktsioonid  (20 t.)  Geomeetria (20t.) Ajavaru kordamiseks (15 t.) 

september  liidab, lahutab, korrutab, jagab ja 

astendab naturaalarvulise 

astendajaga ratsionaalarve peast, 

kirjalikult ja taskuarvutiga ning 

rakendab tehete järjekorda; 

Arvutamine 

ratsionaalarvudega 
Kirjalik hindeline töö 
„Ratsionaalarvude 

liitmine ja lahutamine“ 

Kirjalik kontrolltöö 
„Ratsionaalarvude 

korrutamine ja 

jagamine“ 

Läbivad teemad:  

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(loogiline mõtlemine) 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

«Väärtused ja kõlblus» (süstemaatilisuse, 

järjekindluse, püsivuse, täpsuse, korrektsuse 

ja kohusetunde arendamine; tolerantne 

suhtumine erinevate võimetega kaaslastesse) 

«Tehnoloogia ja innovatsioon» (kasutab 

õppimise ja oma töö tõhustamiseks IKT 

vahendeid) 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st, T-algebra 

Lõiming: 

Loodusained (kaartide lugemine), Keel ja 

kirjandus (visuaalselt esitatud info lugemine) 

september

-oktoober 
 selgitab naturaalarvulise 

astendajaga astendamise 

tähendust ning kasutab 

astendamise reegleid; 

 kirjutab suuri ja väikseid arve 

standardkujul; 

Naturaalarvulise 

astendajaga aste. Arvu 10 

astmed (ka negatiivne 

täisarvuline astendaja). 

Arvu standardkuju.  

Kirjalik hindeline töö 
”Naturaalarvulise 

astendajaga aste. Arvu 

10 astmed” 

Läbivad teemad: ”Loodusteadused ja 

tehnoloogia” 

(mõistab matemaatika olulisust teaduse ja 

tehnoloogia arengus) 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st 

Lõiming: 

Loodusained (standartkujul antud suuruste 

järjestamine) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, 

lõiming, IKT, metoodika) 

oktoober-

november 
 leiab terviku protsentides antud 

osamäära järgi; 

 väljendab murruna antud osa 

protsentides; 

 leiab, mitu protsenti moodustab 

üks arv teisest; 

 määrab suuruse kasvamist ja 

kahanemist protsentides; 

 eristab muutust protsentides 

muutusest protsendipunktides; 

 tõlgendab reaalsuses ja teistes 

õppeainetes esinevaid 

protsentides väljendatavaid 

suurusi, sealhulgas laenudega 

(ainult lihtintress) seotud 

kulutusi ja ohte; 

 arutleb maksude olulisuse üle 

ühiskonnas; 

Protsendi mõiste ja osa 

leidmine tervikust 

(kordavalt). Promilli 

mõiste (tutvustavalt). 

Terviku leidmine protsendi 

järgi. Jagatise 

väljendamine protsentides. 

Protsendipunkt. 

Kasvamise ja kahanemise 

väljendamine protsentides.  

1. Kirjalik 

kontrolltöö 

„Protsentarvutused“ 

2. Kirjalik praktiline 

töö „Mina võtan 

laenu“ 

Läbivad teemad: 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(infoga ümberkäimise oskus) 

”Tervis ja ohutus” (lahendavad ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavaid ülesandeid) 

”Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

(ülesannetes reaalseid andmeid 

keskkonnaressurside kasutamise kohta) 

”Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

(ühistegevus, ühiskonna ja selle arengu 

kirjeldamine) 

”Kultuuriline identiteet” 

(kirjeldatakse ühiskonna multikultuurilisust) 

”Teabekeskkond” (esitab ja mõistab eri 

vormis infot) 

«Väärtused ja kõlblus» (süstemaatilisuse, 

järjekindluse, püsivuse, täpsuse, korrektsuse 

ja kohusetunde arendamine; tolerantne 

suhtumine erinevate võimetega kaaslastesse) 

Liikluskasvatus 

IKT: Miksike 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (tekstülesannete 

lahendamine, visuaalselt esitatud info 

lugemine, teksti ja tabeli korrektne vormistus) 

Loodusained (uurimusliku töö käigus saadud 

andmete korrastamine ja analüüs, vastava 

sisuga tekstülesannete lahendamine) 

Sotsiaalained (kiirlaenud, maksusüsteem, 

muutused ühiskonnas) 

Kehaline kasvatus (vastava sisuga 

tekstülesanded, lihtsama ja parema 

lahenduskäigu leidmine) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, 

lõiming, IKT, metoodika) 

november  moodustab reaalsete andmete 

põhjal statistilise kogumi, 

korrastab seda, moodustab 

sageduste ja suhteliste sageduste 

tabeli ja iseloomustab seda 

aritmeetilise keskmise abil; 

 selgitab tõenäosuse tähendust ja 

arvutab lihtsamatel juhtudel 

sündmuse tõenäosuse; 

 kasutab loovust ülesannete 

tegemisel. 

Statistiline kogum ja selle 

karakteristikud (sagedus, 

suhteline sagedus, 

aritmeetiline keskmine). 

Tõenäosuse mõiste. 

Kombineeritud 

kirjalik töö ”Statistika 

algmõisted” 

Läbivad teemad: 

”Tervis ja ohutus” 

(lahendavad ohutus- ja tervishoiuandmeid 

sisaldavaid ülesandeid) 

”Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

(ülesannetes reaalseid andmeid 

keskkonnaressurside kasutamise kohta) 

”Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

(ühistegevus, ühiskonna ja selle arengu 

kirjeldamine) 

”Kultuuriline identiteet” 

(kirjeldatakse ühiskonna multikultuurilisust) 

”Teabekeskkond”(esitab ja mõistab eri vormis 

infot, meediamanipulatsioonide adekvaatne 

tajumine) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon”(kasutab 

õppimise ja oma töö tõhustamiseks IKT 

vahendeid) 

«Väärtused ja kõlblus» (süstemaatilisuse, 

järjekindluse, püsivuse, täpsuse, korrektsuse 

ja kohusetunde arendamine; tolerantne 

suhtumine erinevate võimetega kaaslastesse) 

Liikluskasvatus 

IKT:MS Excel või Google Dosc/ Google 

Tabs, Miksike 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (tekstülesannete 

lahendamine, visuaalselt esitatud info 

lugemine, teksti ja tabeli korrektne vormistus) 

Loodusained (uurimusliku töö käigus saadud 

andmete korrastamine ja analüüs), 

Sotsiaalained (praktiline paaristöö) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

detsember  selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja 

funktsiooni olemust; 

Muutuv suurus, funktsioon  Läbivad teemad: 

”Tervis ja ohutus” 

(ohutus- ja tervishoiuandmeid 

sisaldavad ülesanded ja graafikud) 

detsember  selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust 

eluliste näidete põhjal; 

 joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku 

(nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning 

loeb graafikult funktsiooni ja argumendi 

väärtusi; 

 selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi 

jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku 

asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises 

olevatest kordajatest; 

 määrab valemi või graafiku põhjal 

funktsiooni liigi; 

 kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest 

tulenevate probleemide modelleerimisel. 

Pöördvõrdeline sõltuvus 
Praktiline töö:pöördvõrdelise 

seose määramine (nt 

liikumisel teepikkus, 

ajavahemik, kiirus). 

 Läbivad teemad: 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(IKT vahendite kasutamine) 

”Väärtus ja kõlblus” 

(täpsus, korrektsus, kohusetunne) 

IKT: 

GeoGebra, WIRIS 

jaanuar  selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste 

näidete põhjal; 

 joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku 

(nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning 

loeb graafikult funktsiooni ja argumendi 

väärtusi; 

 selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi 

jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku 

asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises 

olevatest kordajatest; 

 määrab valemi või graafiku põhjal 

funktsiooni liigi; 

 kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest 

tulenevate probleemide modelleerimisel. 
 

Võrdeline sõltuvus 

Praktiline töö: võrdelise 

seose määramine (nt 

liikumisel teepikkus, 

ajavahemik, kiirus). 

Kirjalik kontrolltöö 
“Võdeline sõltuvus ja 

lineaarfunktsioon, 

nende graafikud” 

Läbivad teemad: 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(IKT vahendite kasutamine) 

”Väärtus ja kõlblus” 

(täpsus, korrektsus, kohusetunne) 

IKT: 

Miksike, GeoGebra, WIRIS 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

jaanuar  joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku 

(nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning 

loeb graafikult funktsiooni ja argumendi 

väärtusi; 

 selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi 

jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku 

asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises 

olevatest kordajatest; 

 määrab valemi või graafiku põhjal 

funktsiooni liigi; 

 kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest 

tulenevate probleemide modelleerimisel. 

Lineaarfunktsioon Kirjalik kontrolltöö 
“Võdeline sõltuvus ja 

lineaarfunktsioon, 

nende graafikud” 

Läbivad teemad: 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(IKT vahendite kasutamine) 

”Väärtus ja kõlblus” 

(täpsus, korrektsus, kohusetunne) 

IKT: 

Miksike, GeoGebra, WIRIS 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

jaanuar-

veebruar 
 lahendab võrrandi põhiomadusi 

kasutades lineaar- ja võrdekujulisi 

võrrandeid; 

 lahendab tekstülesandeid 

võrrandite abil. 

Võrrandi põhiomadused. 

Ühe tundmatuga 

lineaarvõrrand. 

Võrdekujuline võrrand. 

Võrdeline jaotamine. 

Tekstülesannete 

lahendamine võrrandite 

abil. 

Lihtsamate, sh 

igapäevaeluga seonduvate 

tekstülesannete 

lahendamine võrrandi abil.  

Kirjalik hindeline töö 
„Ühe tundmatuga lineaar- 

ja võrdekujuline võrrand“ 

Kirjalik kontrolltöö 
„Tekstülesannete 

lahendamine võrrandi 

abil“ 

Läbivad teemad: 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(abstraktne ja loogiline mõtlemine) 

”Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

(ülesannetes reaalseid andmeid 

keskkonnaressurside kasutamise kohta) 

”Teabekeskkond” (esitab ja mõistab eri 

vormis infot) 

«Väärtused ja kõlblus» (täpsus, korrektsus 

ja kohusetunne; tolerantne suhtumine 

erinevate võimetega kaaslastesse) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon” (IKT 

vahendite kasutamine) 

IKT: GeoGebra, WIRIS, T-algebra 

Liikluskasvatus 

Lõiming: 

füüsika ja keemia (võrdest liikme 

avaldamine, x-st erinevad tähed), Keel ja 

kirjandus (tekstülesannete lahendamine), 

Kodundus (retsepti järgi toidukaupade 

vajaliku koguse arvutamine). 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

märts  defineerib kujundeid; 

 joonestab ning konstrueerib (käsitsi 

ja arvutiga) tasandilisi kujundeid 

etteantud elementide järgi; 

 arvutab kujundite joonelemendid, 

ümbermõõdu, pindala; 

 kirjeldab kujundite omadusi ning 

klassifitseerib kujundeid ühiste 

omaduste põhjal; 

 lahendab geomeetrilise sisuga 

probleemülesandeid; 

 kasutab loovust ülesannete 

tegemisel; 

Hulknurgad (rööpkülik, 

korrapärane hulknurk) 
Kirjalik hindeline töö 
”Rööpkülik ja romb” 

Läbivad teemad: 

”Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

(õuesõpe, probleemide lahendamine) 

”Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

(rühmatööd, projektid) 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

”Väärtused ja kõlblus” 

(järjekindlus, täpsus, korrektsus) 

«Tehnoloogia ja innovatsioon» 

(mõõtmised ja arvutused) 

IKT: 

Miksike 

Lõiming: 

Kunst (hulknurgad ümbritsevas maailmas), 

Tehnoloogia (kujundite mõõtmine), Keel 

ja kirjandus (tekstülesannete lahendamine, 

jooniste lugemine) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

aprill  defineerib kujundeid; 

 joonestab ning konstrueerib (käsitsi ja 

arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud 

elementide järgi; 

 arvutab kujundite joonelemendid, 

ümbermõõdu, pindala ja ruumala; 

 kirjeldab kujundite omadusi ning 

klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste 

põhjal; 

 lahendab geomeetrilise sisuga 

probleemülesandeid; 

 kasutab loovust ülesannete tegemisel; 

Püstprisma, selle pindala 

ja ruumala 
Kirjalik kontrolltöö 
”Püstprisma, selle 

pindala ja ruumala” 

Läbivad teemad: 

”Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

(õuesõpe, probleemide 

lahendamine) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

(rühmatööd, projektid) 

”Teabekeskkond” 

(esitab ja mõistab eri vormis infot) 

”Väärtused ja kõlblus” 

(järjekindlus, täpsus, korrektsus) 

«Tehnoloogia ja innovatsioon» 

(mõõtmised ja arvutused) 

IKT: Miksike 

Lõiming: 

Kunst (prismad ümbritsevas 

maailmas, eskiisi joonestamine), 

Tehnoloogia (kehade mõõtmine), 

Keel ja kirjandus (tekstülesannete 

lahendamine, jooniste lugemine), 

Sotsiaalained (praktiline töö – 

karkassi, pinnalaotuse ja keha 

valmistamine mõõtmete järgi) 

mai  korrastab üksliikmeid, liidab, lahutab ning 

korrutab üksliikmeid ning jagab 

üksliikmeid üksliikmega; 

Üksliige. Tehted 

üksliikmetega. 
Kirjalik hindeline töö 
„Üksliige. Tehted 

üksliikmetega“ 

Läbivad teemad: 

«Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine» (abstraktne 

ja loogiline mõtlemine) 

”Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(IKT vahendite kasutamine) 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st, T-algebra 

Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) 

 


