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Matemaatika ainekava 

9. klass 

4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

Arvutamine ja andmed (7 t.) Algebra (47 t.) Funktsioonid (16 t.) Geomeetrilised kujundid (45 t.) Ajavaru kordamiseks (25 t.) 
september  selgitab arvu ruutjuure 

tähendust ja leiab peast või 

taskuarvutil ruutjuure 

Arvu ruutjuur.  

 
 

Kirjalik hindeline töö 

«Arvu ruutjuur» 

 

 

Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on 

üks olulisemaid edasise karjääri 

planeerimise tingimusi. Õpilasi 

suunatakse arendama oma õpi-, 

suhtlemis-, koostöö.) 

Lõiming. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled 

(Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid 

keelevahendeid ja matemaatika 

oskussõnavara ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Tähelepanu 

arvsõnade õigekirjale, teksti korrektsele 

vormistusele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

september 

oktoober 

 

 eristab ruutvõrrandit teistest 

võrranditest; 

 nimetab ruutvõrrandi liikmed ja 

nende kordajad; 

 viib ruutvõrrandeid  

normaalkujul; 

 liigitab ruutvõrrandeid 

täielikeks ja mittetäielikeks; 

 taandab ruutvõrrandi; 

 lahendab mittetäielikke 

ruutvõrrandeid; 

 lahendab taandamata 

ruutvõrrandeid ja taandatud 

ruutvõrrandeid vastavate 

lahendivalemite abil; 

 kontrollib ruutvõrrandi 

lahendeid; 

 selgitab ruutvõrrandi lahendite 

arvu sõltuvust ruutvõrrandi 

dikriminandist 

Ruutvõrrand.  

Ruutvõrrandi lahendivalem. 

Ruutvõrrandi diskriminant. 

Taandatud ruutvõrrand. 
 

Kirjalik hindeline töö 

«Mittetäielikud 

ruutvõrrandid». 

 

Kontrolltöö 

«Ruutvõrrand». 

Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on 

üks olulisemaid edasise karjääri 

planeerimise tingimusi. Õpilasi 

suunatakse arendama oma õpi-, 

suhtlemis-, koostöö;) 

 

”Kultuuriline identiteet“ (Matemaatika 

on nii maailma- kui ka rahvuskultuuri 

osa. Matemaatika ajaloo elemendid) 

Lõiming. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled 

(selgitatakse võõrkeelse algupäraga 

matemaatilisi mõisteid ning 

võõrkeeleoskust arendatakse 

lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel) 

oktoober  

 

 

 lahendab lihtsamaid, sh 

igapäevaeluga seonduvaid 

tekstülesandeid ruutvõrrandi 

abil; 

 õpetaja juhendamisel 

modelleerib ja lahendab 

lihtsaid, reaalses kontekstis 

esinevaid probleeme ja 

tõlgendab tulemusi; 

Lihtsamate, sh igapäevaeluga 

seonduvate tekstülesannete 

lahendamine ruutvõrrandi abil. 

 Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on 

üks olulisemaid edasise karjääri 

planeerimise tingimusi. Õpilasi 

suunatakse arendama oma õpi-, 

suhtlemis-, koostöö) 

Liikluskasvatus 
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oktoober 

november 

 

 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; 

 selgitab nullkohtade tähendust, 

leiab nullkohad graafikult ja 

valemist; 

 loeb jooniselt parabooli 

haripunkti, arvutab parabooli 

haripunkti koordinaadid; 

 paraboolide uurimiseks 

joonestab graafikud 

arvutiprogrammi abil (nt Wiris; 

Geogebra; Funktion); 

 kasutab funktsioone lihtsamate 

reaalsusest tulenevate 

probleemide modelleerimisel; 

 hindab kriitiliselt oma 

võimalust õpingute jätkamiseks 

järgneval haridustasemel; 

 kasutab loovust ülesannete 

tegemisel. 

 selgitab eluliste näidete põhjal 

võrdelise sõltuvuse tähendust; 

Ruutfunktsioon y = ax
2
 + bx + c, 

selle graafik. Parabooli nullkohad ja 

haripunkt. 

 

Praktiline töö 

(hindeline töö )  

«Ruutfunktsioon: 

bxaxy  2 ; 

caxy  2 , nende  

graafikud» 

arvutiprogrammi abil 

(nt Geogebra; 

Funktion); 

 

Kontrolltöö 

«Ruutfunktsioon 

cbxaxy  2 , selle 

graafik» 

 

 

Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on 

üks olulisemaid edasise karjääri 

planeerimise tingimusi. Õpilasi 

suunatakse arendama oma õpi-, 

suhtlemis-, koostöö)  

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ (kasutab 

õppimise ja oma 

töö tõhustamiseks IKT vahendeid. 

Matemaatikaõppes saab rakendada 

mitmesugust õpitarkvara) 

IKT:  GeoGebra,WIRIS, Wolframalpha 

Lõiming. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.  

(oskust väljendada ennast selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, luuakse tekste, sealhulgas 

tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse 

neid tõlgendama ja esitama) 

Loodusained 

(ülesannete lahendamine kasutades 

füüsika ja geograafiaga seotud oskusi) 

Kunstiained(märgavad arvuti 

programmidega joonistatud graafikute 

ilu, näevad erinevate geomeetriliste 

kujundite ilu oma kodus ja looduses) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

november 

detsember 

jaanuar 

 

 tegurdab ruutkolmliikme 

vastava ruutvõrrandi 

lahendamise abil; 

 teab, millist võrdust 

nimetatakse samasuseks; 

 teab algebralise murru 

põhiomadust; 

 taandab algebralise murru 

algebralise murru kasutades 

hulkliikmete tegurdamisel 

korrutamise abivalemeid, 

sulgude ette võtmist ja 

ruutkolmliikme tegurdamist; 

 laiendab algebralist murdu; 

 korrutab, jagab ja astendab 

algebralisi murde; 

 liidab ja lahutab ühenimelisi 

algebralisi murde; 

 teisendab algebralisi murde 

ühenimelisteks; 

 liidab ja lahutab erinimelisi 

algebralisimurde; 

 lihtsustab lihtsamaid 

(kahetehtelisi) 

ratsionaalavaldisi; 

 hindab kriitiliselt oma 

võimalust õpingute jätkamiseks 

järgneval haridustasemel. 

Algebraline murd, selle taandamine.  

 

Tehted algebraliste murdudega. 

 

Ratsionaalavaldise lihtsustamine 

(kahetehtelised ülesanded). 

Kirjalik hindeline 

töö 

«Ratsionaalavaldiste 

korrutamine ja  

jagamine». 

 

 

Kontrolltöö 

«Ratsionaalavaldise 

lihtsustamine» 

Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on üks 

olulisemaid edasise karjääri planeerimise 

tingimusi. Õpilasi suunatakse arendama 

oma õpi-, suhtlemis-, koostöö) 

 

Lõiming. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled 

(õpilasi suunatakse kasutama kohaseid 

keelevahendeid ja matemaatika 

oskussõnavara ning järgima 

õigekeelsusnõudeid) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, 

lõiming, IKT, metoodika) 

jaanuar 

veebruar 

 

 kasutab dünaamilise geomeetria 

programme seaduspärasuste 

avastamisel ja hüpoteeside 

püstitamisel; 

 selgitab teoreemi tõestuskäiku; 

 arvutab Pythagorase teoreemi 

kasutades täisnurkse kolmnurga 

hüpotenuusi ja kaateti; 

 

Pythagorase teoreem. 

 

Kirjalik hindeline 

töö 

«Pythagorase 

teoreem » 

 

Läbivad teemad 

”Elukestev õpe ja karjääriplane erimine” 

(Oma võimete realistlik hindamine on üks 

olulisemaid edasise karjääri planeerimise 

tingimusi. Õpilasi suunatakse arendama oma 

õpi-, suhtlemis-, koostöö) 

”Kultuuriline identiteet“ (Matemaatika on nii 

maailma- kui ka rahvuskultuuri osa. 

Matemaatika ajaloo elemendid)  

Lõiming. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.  

(Tekstülesannete kaudu funktsio naalset 

lugemisoskust, visuaalselt esitatud infost 

arusaamist) 

Sotsiaalained.  

(Ülesannete lahendamise kaudu oskus infot 

mõista ja valida: eristada olulist ebaolulisest, 

leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi 

lahendamiseks vajalikud andmed. Ülesande 

lahendust vormistades, hüpoteese ja 

teoreeme sõnastades arendatakse oma mõtete 

selge, lühida ja täpse väljendamise oskust) 

Kunstiained 

(kujundite oluliste tunnuste liigita mine ja 

sümbolite kasutamine) 

Kehaline kasvatus 

(Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad kaasa 

ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud 

põhimõistete omandamisele. Järjepidevus, 

täpsus ning kõige lihtsama ja parema 

lahenduskäigu leidmine on nii matemaatika 

kui ka spordi lahutamatu osa) 
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veebruar 

 
 trigonomeetriat kasutades leiab 

täisnurkse kolmnurga 

joonelemendid; 

 leiab taskuarvutil teravnurga 

trigonomeetriliste funktsioonide 

väärtusi; 

 arvutab korrapärase hulknurga 

pindala; 

Nurga mõõtmine.  

Täisnurkse kolmnurga teravnurga 

siinus, koosinus ja tangens. 

 

Kirjalik hindeline 

töö  

«Täisnurkse 

kolmnurga 

lahendamine» 

Läbivad teemad: 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(Matemaatika on nii maailma- kui ka 

rahvuskultuuri osa. Matemaatika ajaloo 

elemendid)  

Lõiming 

Loodusained 

(Ülesannete lahendamine kasutades füüsika 

ja geograafiaga seotud oskusi) 

Sotsiaalained 

(Loogiline arutlus ja faktidele toetuv 

mõtlemine aitavad inimestel elus õigeid 

otsuseid teha. Praktilised tööd, rühmatööd 

kujundavad koostöövalmidust, üksteise 

toetamist ja üksteisest lugupidamist) 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, läbivad 

teemad, lõiming, IKT, metoodika) 

märts 

 
 tunneb ära kehade hulgast 

korrapärase püramiidi; 

 näitab ja nimetab korrapärase 

püramiidi põhitahu, külgtahud 

tipu; kõrguse, külgservad, 

põhuservad, püramiidi 

apoteemi, põhja apoteemi; 

 arvutab püramiidi pindala ja 

ruumala; 

 skitseerib püramiidi; 

Korrapärane hulknurk, selle pindala.  

Püramiid. Korrapärase nelinurkse 

püramiidi pindala ja ruumala. 

Kirjalik hindeline 

töö « Püramiid, selle 

pindala ja ruumala» 

 

Läbivad teemad: 

”Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” 

(iseseisev õppimine, abstraktne ja loogiline 

mõtlemine, oma võimete realistlik 

hindamine, oma õpi-, otsustamis ja infoga 

ümberkäimise oskus) 

”Kultuuriline identiteet“ 

(Matemaatika on nii maailma- kui ka 

rahvuskultuuri osa. Tänapäevane 

elukeskkond ei saa eksisteerida 

matemaatikata. Sellele saab tähelepanu 

juhtida matemaatika ajaloo tutvustamise, 

ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu 

seostamise kaudu jne.) 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

(Tegevusi kavandades ja ellu viies ning 

lõpptulemusi hinnates teeb õpilane 

mõõtmisi ja arvutusi) 

IKT: GeoGebra (visualiseerimiseks) 

Lõiming 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled 

(Tekstülesandeid lahendades arendatakse 

funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas 

visuaalselt esitatud infost arusaamist) 

Sotsiaalained (Ülesannete lahendamise 

kaudu info mõistmine ja valimine: eristada 

olulist ebaolulisest, leida (tekstist, jooniselt 

jm) probleemi lahendami seks vajalikud 

andmed) 

Kunstiained (Joonestamine, mõõtmine. 

Geomeetria rakenduste demonstreerimine 

märts 

aprill 
 selgita, millised kehad on 

pöördkehad; eristab neid teiste 

kehade hulgast; 

 selgitab, kuidas tekib silinder; 

 näitab silindri telge, kõrgust, 

moodustajat, põhja raadiust, 

diameetrit, külgpinda ja põhja; 

 selgitab ja skitseerib silindri 

telglõike ja ristlõike; 

 arvutab silindri pindala ja 

ruumala; 

 kasutab loovust ülesannete 

tegemisel. 

Silinder, selle pindala ja ruumala.  

aprill  selgitab, kuidas tekib koonus; 

 näitab koonuse moodustajat, 

telge, tippu, kõrgust, põhja, 

põhja raadiust ja diameetrit ning 

külgpinda ja põhja; 

 selgitab ja skitseerib koonuse 

telglõike ja ristlõike; 

 arvutab koonuse pindala ja 

Koonus, selle pindala ja ruumala.  
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ruumala; 

 kasutab loovust ülesannete 

tegemisel. 

sellistest kunstivaldkondadest nagu 

arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika, 

disain jne.) 

Tehnoloogia (Praktilised mõõtmised ja 

arvutused, loetakse ja tehakse jooniseid 

jne.) 

aprill  selgitab, kuidas tekib kera;  

 eristab mõisteid sfäär ja kera,  

 selgitab, mis on kera suurring; 

 arvutab kera pindala ja ruumala 

Kera, selle pindala ja ruumala.  

aprill  

mai 

juuni 

 püstitab hüpoteese, kontrollib 

neid, üldistab ning arutleb 

loogiliselt; 

 koostab ja rakendab sobivaid 

matemaatilisi mudeleid erinevate 

eluvaldkondade ülesandeid 

lahendades; 

 näeb seoseid erinevate 

matemaatiliste mõistete vahel; 

 hindab oma matemaatilisi 

teadmisi ja oskusi ning 

arvestab neid edasist tegevust 

kavandades. 

 tades lineaar- ja võrdekujulisi 

võrrandeid; 

 

Arvutamine ja andmed 

Algebra 
Funktsioonid 

Geomeetrilised kujundid 

 

Kontrolltöö Liikluskasvatus 

Lõiming 

Sotsiaalained (Sotsiaalvaldkonnast 

pärinevaid andmeid kasutatakse statistikat 

puudutavate matemaatikatee-madepuhul. 

Õpitakse kasutama erinevaid 

teabekeskkondi (hindama õpitu põhjal 

näiteks medias avaldatud diagrammide 

tõele vastavust), tutvutakse kehtiva 

maksusüsteemiga Loogiline arutlus ja 

faktidele toetuv mõtlemine aitavad 

inimestel elus õigeid otsuseid teha) 

Kehaline kasvatus. 

(Objektiivsete arvandmete alusel saab 

hinnata oma tervisekäitumist, näiteks 

arvutil töötamisega kaasnevaid terviseriske, 

suhkru kogust toiduainetes, liikluskäitumist 

(kiirus, pidurdusteekond, nähtavus) jm. 

Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad 

kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega 

seotud põhimõistete omandamisele. Ühe 

matemaatikas käsitletava tegelikkuse 

mudeli ehk kaardi järgi orienteerumise 

oskust õpitakse kehalise kasvatuse 

tundides. Järjepidevus, täpsus ning kõige 

ihtsama ja parema lahenduskäigu leidmine 

on nii matemaatika kui ka spordi 

lahutamatu osa) 

 


