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Kitsas matemaatika 

VII – VIII kursused 

12.klass  

VII kursus „ Planimeetria. Integraal“, 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

september  tunneb ainekavas nimetatud 

geomeetrilisi kujundeid ja 

selgitab kujundite 

põhiomadusi; 

 kasutab geomeetria ja 

trigonomeetria mõisteid ning 

põhiseoseid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

Kolmnurgad, nelinurgad, 

korrapärased hulknurgad, ringjoon 

ja ring. Nende kujundite omadused, 

elementide vahelised seosed, 

ümbermõõdud ja pindalad 

rakendusliku sisuga ülesannetes. 

Kirjalik hindeline töö 

Tasandilised kujundid 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ 

(Matemaatika oppimine 

arendab korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust,  suhtub kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse). 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 

 

oktober  tunneb algfunktsiooni mõistet 

ja leiab määramata integraale 

(polünoomidest); 

 tunneb ärakõvertrapetsi  ning 

rakendab Newtoni-Leibnizi 

valemit määratud integraali 

arvutades; 

Algfunktsioon ja määramata 

integraal. Määratud integraal. 

Newtoni-Leibnizi valem. 

Kõvertrapets, selle pindala. 

Lihtsamate funktsioonide 

integreerimine. 

Kirjalik hindeline töö 

Integraal 

Läbivad teemad: 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ (Ulesannetele 

erinevate lahendusteede 

otsimine on seotud 

ettevotlikkusega. Rühmatoode 

arenevad algatus- ja 

koostoooskused. 
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november  arvutab määratud integraali 

järgi tasandilise kujundi pindala 

arvutab erinevate, ka reaalse eluga 

seotud sündmuste tõenäosusi. 

Tasandilise kujundi pindala 

arvutamine määratud integraali  

alusel. Rakendusulesanded. 

Kontrolltöö  

Tasandilise kujundi 

pindala arvutamine 

määratud integraali 

alusel 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 
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VIII kursus „Stereomeetria” 35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

detsember- 

jaanuar 
 kirjeldab punkti asukohta 

ruumis koordinaatide abil ning 

sirgete ja tasandite vastastiku -

seid  asendeid ruumis;  

 selgitab kahe sirge, sirge ja 

tasandi ning kahe tasandi 

vahelise nurga moistet; 

 tunneb ainekavas nimetatud 

tahk- ja poordkehi ning nende 

omadusi; 

Ristkoordinaadid ruumis. Punkti 

koordinaadid. Kahe punkti vaheline 

kaugus. Kahe sirge vastastikused 

asendid ruumis. Nurk kahe sirge 

vahel. 

 

Hindeline töö 

Punktid ja sirged 

ruumis. Sirge ja 

tasandi ning kahe 

tasandi vastastikune 

asend ruumis 

Läbivad teemad:  

„Väärtused ja kõlblus“ - 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.)  

veebruar  kujutab tasandil ruumilisi 

kujundeid ning nende 

lihtsamaid loikeid tasandiga 

(naiteks telgloige,uhe tahuga 

paralleelne loige) 

Sirge ja tasandi vastastikused 

asendid ruumis. Sirge ja tasandi 

vaheline nurk. Sirge ja tasandi 

ristseisu tunnus. Kahe tasandi 

vastastikused asendid ruumis. Kahe 

tasandi vaheline nurk. 
 

Kirjalik hindeline töö 

Ruumilised kujundid. 

Ruumiliste kujundite 

lõikamine tasandiga 

märts  arvutab ainekavas noutud 

kehade joonelemendid, pindala 

ja ruumala; 

 rakendab trigonomeetria- ja 

planimeetriateadmisi 

lihtsamaid 

stereomeetriaulesandeid 

lahendades; 

 kasutab ruumilisi kujundeid kui 

mudeleid, lahendades 

tegelikkusest tulenevaid 

Prisma ja püramiid. Püstprisma ning 

korrapärasepüramiidi täispindala ja 

ruumala. Silinder, koonus ja kera, 

nende täispindala ning ruumala. 

Näiteid ruumiliste kujundite 

lõikamise kohta tasandiga. Praktilise 

sisuga ülesanded hulktahukate 

(püstprisma ja püramiidi) ning 

pöördkehade kohta. 
 

Kontrolltöö  

Praktilise sisuga 

ülesanded 

hulktahukate ning 

pöördkehade kohta. 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ – 

(Arendab korralikkust, 

hoolsust, sustemaatilisust, 

jarjekindlust, pusivust ning 

ausust. Matemaatikal on tahtis 

osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel 

erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

„Elukestev õpe ja karjääri 
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ulesandeid. planeerimine” 

(Matemaatikatundides 

kujundatakse voimet 

abstraktselt ja loogiliselt 

moelda, mida on vaja, et 

kaaluda erinevaid mojutegureid 

karjaari valides. Opilased 

arendavad oma opi- ja 

suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga.) 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

(Opilased kasutavad IKT 

vahendeid probleemide 

lahendamiseks ning oma 

oppimise ja tootohustamiseks. 

Matemaatika oppimine 

voimaldab avastada ja margata 

seadusparasusi ning aitab 

seelabi kaasa loova inimese 

kujunemisele.) 

 

 


