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Matemaatika ainekava 

8.klass 

4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

Algebra (65 t.)  Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) 

september-

november 
 korrastab hulkliikmeid 

 liidab, lahutab ning korrutab 

hulkliikmeid ning jagab 

hulkliiget üksliikmega; 

 tegurdab hulkliikmeid (toob 

sulgude ette, kasutab 

abivalemeid); 

Hulkliige. Tehted 

hulkliikmetega. 

Ruutude vahe, summa ruudu 

ja vahe ruudu valemid. 

1. Kirjalik hindeline töö  

„Hulkliige. Hulkliikmete 

liitmine ja lahutamine“ 

2. Kirjalik hindeline töö  

„Hulkliikmete korrutamine 

ja jagamine üksliikmega” 

3. Kirjalik hindeline töö 

 „Kaksliikmete 

korrutamine. Kahe 

üksliikme summa ja vahe 

korrutis. Kaksliikme ruut.” 

4. Kirjalik hindeline töö  

” Hulkliikme tegurdamine” 

5. Kontrolltöö  

„Algebralise avaldise 

lihtsustamine” 

Läbivad teemad 

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(abstraktne ja loogiline mõtlemine) 
IKT: 

I-harjutused Miksike´st 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

november-

jaanuar 
 lahendab 

lineaarvõrrandisüsteeme; 

 lahendab tekstülesandeid 

võrrandisüsteemide abil. 

Lineaarvõrrandisüsteem. 

Arvutiprogrammide 

kasutamine 

lineaarvõrrandisüsteemide 

lahendamisel. 

Tekstülesannete 

lahendamine 

võrrandisüsteemide abil. 

1. Praktiline töö „Kahe  

tundmatuga 

lineaarvõrrandisüsstemi 

grafiline lahendamine“ 

2. Kirjalik hindeline töö  

„Liitmisvõte.Asendusvõte“ 

3. Kontrolltöö  

„Tekstülesannete 

lahendamine 

võrrandisüsteemide abil“ 

Läbivad teemad 

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(abstraktne ja loogiline mõtlemine), 

”Teabekeskkond” (esitab ja mõistab eri 

vormis infot), ”Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(IKT vahendid) 
Liikluskasvatus 

IKT: 

Wiris, Geogebra (süsteemide graafiline 

lahendamine) 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (tekstide loomine, 

tekstülesannete lahendamine), 

Sotsiaalained (tekstülesannete 

lahendamine, ülesannete lahenduse 

vormistamine, praktiline paaristöö), 

Kehaline kasvatus (lihtsama ja parema 

lahenduskäigu leidmine) 

jaanuar  eristab teoreemi, eeldust, 

väidet ja tõestust 

 selgitab mõne teoreemi 

tõestuskäiku; 

Definitsioon, teoreem, 

eeldus, väide, tõestus 

 Läbivad teemad 

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(abstraktne ja loogiline mõtlemine) 

Lõiming: 

Sotsiaalained (teoreemide sõnastamine) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

jaanuar  joonestab (käsitsi ja arvutiga) 

tasandilisi kujundeid etteantud 

elementide järgi; 

 arvutab kujundite 

joonelemente, ümbermõõdu, 

pindala; 

 kirjeldab kujundite omadusi 

ning klassifitseerib kujundeid 

ühiste omaduste põhjal; 

 lahendab geomeetrilise sisuga 

probleemülesandeid; 

 kasutab seaduspärasusi 

avastades ja hüpoteese 

püstitades infotehnoloogilisi 

vahendeid; 

 teab kujundeid, kolmnurga ja 

trapetsi kesklõiku, kolmnurga 

mediaani, kolmnurga ümber- 

ja siseringjoont, kesk- ja 

piirdenurka 

 kasutab probleemülesandeid 

lahendades kolmnurkade ja 

Sirgete paralleelsuse 

tunnused   

 Läbivad teemad 

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(loogiline mõtlemine) 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendamise oskus), Kunst 

(kujundite liigitamine), Kehaline kasvatus 

(lihtsama ja parema lahenduskäigu 

leidmine) 

IKT: 

Wiris, Geogebra (süsteemide graafiline 

lahendamine) 

veebruar Kolmnurga ja trapetsi 

kesklõik. Kolmnurga 

mediaan ja raskuskese. 

Hulknurkade ümbermõõt ja 

pindala 

 Lõiming: 

Sotsiaalained (tekstülesannete 

lahendamine, ülesannete lahenduse 

vormistamine, praktiline paaristöö), Kunst 

(geomeetria rakenduste demonstreerimine, 

kujundite liigitamine) 

IKT: 

Wiris, Geogebra (süsteemide graafiline 

lahendamine) 



 4 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

märts-

aprill 

hulknurkade sarnasust. Ring ja ringjoon. Kesknurk. 

Piirdenurk, Thalese 

teoreem. Ringjoone puutuja. 

Kolmnurga ning korrapärase 

hulknurga sise- ja 

ümberringjoon. 

1. Praktiline töö  

„Kolmnurga ja 

korrapärase hulknurga 

sise- ja ümberringjoon“ 

Läbivad teemad: «Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine» (loogiline 

mõtlemine), ”Kultuuriline identiteet” 

(ajalooga tutvumine), ”Tehnoloogia ja 

innovatsioon” (IKT vahendid) 
IKT: 

I-harjutused Miksike´st, GeoGebra 

Lõiming: 

Sotsiaalained (tekstülesannete 

lahendamine, ülesannete lahenduse 

vormistamine, hüpoteeside sõnastamine), 

Kunst (geomeetria rakenduste 

demonstreerimine, kujundite liigitamine) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

aprill-mai Kolmnurkade sarnasuse 

tunnused. Hulknurkade 

sarnasus. Maa-alade 

plaanistamine 

1. Kontrolltöö „Sarnased 

hulknurgad“ 

Läbivad teemad 

«Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine» 

(loogiline mõtlemine), «Keskkond ja 

jätkusuutlik areng» (õuesõppe), 

”Kodanikualgatus ja ettevõtlikus” 

(praktiline paaristöö), ”Loodusteadused ja 

tehnoloogia” (teaduse ja tehnoloogia 

areng: fraktaalid) 

ÕUESÕPE: 

plaani koostamine; orienteerumine kaardi 

(plaani) järgi, kõrguse kaudne mõõtmine. 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendamise oskus), 

Sotsiaalained (tekstülesannete 

lahendamine, ülesannete lahenduse 

vormistamine, praktiline paaristöö), Kunst 

(geomeetria rakenduste demonstreerimine, 

kujundite liigitamine), Tehnoloogia 

(mõõtmine ja arvutamine), Kehaline 

kasvatus (kaardi järgi orienteerumine). 

mai Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) 

 

 


