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Kitsas matemaatika 

IV – VI kursused 

11.klass  

 

IV kursus „Tõenäosus ja statistika“ 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

september 

 
 eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut 

sündmust; 

 teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning 

sõltumatute sündmuste korrutise ja 

välistavate sündmuste summa tähendust; 

 arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab 

seda lihtsamaid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

Sündmus. Sündmuste 

liigid. Suhteline sagedus, 

statistiline tõenäosus. 

Klassikaline tõenäosus. 

Geomeetriline tõenäosus. 

Sündmuste korrutis. 

Sõltumatute sündmuste 

korrutise tõenäosus. 

Sündmuste summa. 

Välistavate sündmuste 

summa tõenäosus. 

Hindeline kombineeritud 

töö ( kirjalik töö ja 

praktiline töö) 

Sündmus. Tõenäosus 

Läbivad teemad:  

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

oktoober   teab faktoriaali, permutatsioonide ja 

binoomkordaja mõistet; 

 arvutab juhusliku suuruse jaotuse 

arvkarakteristikud ning teeb nendest 

järeldusi uuritava probleemi kohta; 

 leiab valimi järgi üldkogumi keskmise 

usalduspiirkonna; 

Faktoriaal. 

Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid. 

Binoomkordaja. 

Diskreetne juhuslik 

suurus, selle jaotusseadus, 

jaotuspolügoon ja 

arvkarakteristikud 

(keskväärtus, mood, 

mediaan, standardhälve). 

Üldkogum ja valim. 

Kontrolltöö 

Faktoriaal. 

Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid 

Läbivad teemad:  

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

«Keskkond ja jätkusuutlik 

areng».Õpetatakse vaartustama 

elukeskkonda. Tahtsal kohal on 

protsentarvutus, muutumist ja 

seoseid kirjeldav matemaatika 

ning statistika elemendid. 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

november   kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil 

statistiliste vahenditega. 

Andmete kogumine ja 

nende süstematiseerimine. 

Statistilise andmestiku 

analüüsimine ühe tunnuse 

järgi. Normaaljaotus 

(kirjeldavalt). Statistilise 

otsustuse usaldatavus 

keskväärtuse 

usaldusvahemiku näitel. 

Andmetöötluse projekt, 

mis realiseeritakse 

arvutiga (soovitatavalt 

koostöös mõne teise 

õppeainega). 

Hindeline kombineeritud 

töö (kirjalik töö ja 

praktiline töö) 

Kogub andmestikku ja 

analüüsib seda arvutil 

statistiliste vahenditega. 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. , 

 «Teabekeskkond.»Statistika ja 

protsentarvutus aitavad moista 

meediamanipulatsioone ning 

arendavad kriitilise 

teabeanaluusi oskusi. 

«Keskkond ja jätkusuutlik 

areng».Õpetatakse vaartustama 

elukeskkonda. Tahtsal kohal on 

protsentarvutus, muutumist ja 

seoseid kirjeldav matemaatika 

ning statistika elemendid. 
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V kursus „Funktsioonid“  35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

detsember  selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist 

ning funktsiooni käigu uurimisega 

seonduvaid mõisteid, pöördfunktsiooni 

mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni 

mõistet; 

 skitseerib ainekavaga fikseeritud 

funktsioonide graafikuid (käsitsi ning 

arvutil);  

 kirjeldab funktsiooni graafiku järgi 

funktsiooni peamisi omadusi; 

Funktsioonid baxy  , 

cbxaxy  2 ,
x

a
y    

(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. 

Funktsioonid
naxy   

(n = 1, 2, -1, -2). 

Hindeline töö  

Funktsioonid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

jaanuar   teab arvu logaritmi mõistet ja selle 

omadusi ning logaritmib ja potentseerib 

lihtsamaid avaldisi;  

 lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritm 

võrrandeid astme ning logaritmi 

definitsiooni vahetu rakendamise teel; 

Liitprotsendiline kasvamine ja 

kahanemine. Näiteid mudelite 

kohta, milles esineb 
axe . 

Lihtsamad eksponent- ja 

logaritmvõrrandid. Mõisted 

arcsin m, arccos m ja arctan m. 

Näiteid trigonomeetriliste 

põhivõrrandite lahendite 

leidmise kohta. 

Hindeline 

kombineeritud töö 

(kirjalik ja praktiline 

töö) 

Lihtsamad 

eksponentvõrrandid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

veebruar   saab aru liitprotsendilise kasvamise ja 

kahanemise olemust ning lahendab selle 

abil lihtsamaid reaalsusega seotud 

ülesandeid;   

 tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes 

esinevaid protsentides väljendatavaid 

suurusi, sh laenudega seotud kulutusi ja 

ohte;  

 lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi 

põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

Arvu logaritmi mõiste. 

Korrutise, jagatise ja astme 

logaritm. Logaritmimine ja 

potentseerimine (mahus, mis 

võimaldab lahendada 

lihtsamaid eksponent- ja 

logaritmvõrrandeid). 

Pöördfunktsioon. Funktsioonid 
xay   ja xy alog . 

Kontrolltöö  

Logaritm.-

Logaritmimine ja 

potentseerimine 

Lihtsamad 

logaritmvõrrandid 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 
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VI kursus „Jadad. Funktsiooni tuletis“ 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

märts   saab aru arvjada ning aritmeetilise ja 

geomeetrilise jada mõistet; 

 rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

üldliikme ning n esimese liikme summa 

valemit, lahendades lihtsamaid elulisi 

ülesandeid; 

 Arvjada mõiste, jada 

üldliige. Aritmeetiline 

jada, selle üldliikme ja 

summa valem. 

Geomeetriline jada, selle 

üldliikme ja summa valem. 

Kontrolltöö 

Arvjadad 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

aprill   selgitab funktsiooni tuletise mõistet, 

funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 

funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust; 

 leiab ainekavaga määratud funktsioonide 

tuletisi; 

 koostab funktsiooni graafiku puutuja 

võrrandi antud puutepunktis; 

Funktsiooni tuletise 

geomeetriline tähendus. 

Joone puutuja tõus, 

puutuja võrrand. 

Funktsioonide y = x
n
 

(nZ) , y = e
x
 , y = ln x 

tuletised. Funktsioonide 

summa, vahe, korrutise ja 

jagatise tuletised. 

Hindeline töö 

Funktsiooni esimene 

tuletis 

 

Läbivad teemad: 

«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

mai  selgitab funktsiooni kasvamise ja 

kahanemise seost funktsiooni tuletisega, 

funktsiooni ekstreemumi mõistet ning 

ekstreemumi leidmise eeskirja; 

 leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, 

positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamisja kahanemisvahemikud, 

maksimum- ja miinimumpunktid ning 

skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku; 

Funktsiooni teine tuletis. 

Funktsiooni kasvamise ja 

kahanemise uurimine ning 

ekstreemumite leidmine 

tuletise abil. Lihtsamad 

ekstreemumülesanded. 

Hindeline töö 

Funktsiooni teine tuletis 

Läbivad teemad: 

1«Tervis ja ohutus» Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid. 

«Väärtused ja kõlblus» 

Matemaatika oppimine arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust,jarjekindlust 

 


