
Lai matemaatika 

I – V kursused 

10.klass  

  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

I kursus „Avaldised ja arvuhulgad“  35 tundi 

september 

 
 selgitab naturaalarvude hulga N, 

täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, 

irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga 

R omadusi; 

 defineerib arvu absoluutväärtuse; 

 märgib arvteljel reaalarvude piirkondi; 

  esitab arvu juure ratsionaalarvulise 

astendajaga astmena ja vastupidi; 

 sooritab tehteid astmete ning võrdsete  

juurijatega juurtega; 

 lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh 

 protsentülesanded) 

Naturaalarvude hulk N, 

täisarvude hulk Z, 

ratsionaalarvude hulk Q, 

irratsionaalarvude hulk I ja 

reaalarvude hulk R, nende 

omadused. Reaalarvude 

piirkonnad arvteljel. Arvu 

absoluutväärtus. 

Arvususteemid 

(kahendsusteemi naitel). 

„Reaalarvud” 

(hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Tervis ja ohutus” 

(Ohutus- ja tervishoiuandmeid 

sisaldavate ülesannete kaudu 

õpitakse objektiivsete andmete 

alusel hindama riskitegureid.) 

„Väärtused ja kõlblus” 

(Arendab korralikkust, hoolsust, 

süstemaatilisust, järjekindlust, 

tolerantse suhtumise kujunemisel 

erinevate võimetega kaaslastesse.) 

september 

 

oktoober 

 

 esitab arvu juure ratsionaalarvulise  

astendajaga astmena ja vastupidi;  

 sooritab tehteid astmete ning võrdsete  

juurijatega 

Arvu n-es juur. Astme 

mõiste üldistamine: 

täisarvulise ja 

ratsionaalarvulise 

astendajaga aste. Tehted 

astmete ja juurtega. 

”Tehted astmetega ja 

juurtega”. 

(hindeline töö) 

 

oktoober  teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja  

irratsionaalavaldisi; 

Ratsionaal- ja 

irratsionaalavaldised. 
„Ratsionaalavaldiste ja 

irratsionaalavaldiste 

lihtsustamine”. 

(kontrolltöö) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II kursus „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“ 35 tundi  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

oktoober-

november 
 selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi,  

võrrandi lahendi, võrrandi- ja 

võrratusesusteemi lahendi ning lahendihulga 

mõistet; 

 selgitab võrrandite ning nende  

süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi; 

 lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- 

, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning 

nendeks taanduvaid võrrandeid; 

 lahendab tekstülesandeid võrrandite  

 abil. 

Võrdus, võrrand, samasus. 

Võrrandite samavaarsus, 

samaväärsusteisendused. 

Lineaar-, ruut-, murd- ja 

juurvõrrandid (kuni kaks 

juurt) ning nendeks 

taanduvad võrrandid.  

”Võrrandite 

lahendamine” 

(kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

„Tervis ja ohutus” 

(Ohutus- ja tervishoiuandmeid 

sisaldavate ülesannete kaudu 

õpitakse objektiivsete andmete 

alusel hindama riskitegureid.) 

”Väärtused ja kõlblus” 

(Arendab korralikkust, hoolsust, 

süstemaatilisust, järjekindlust, 

tolerantse suhtumise kujunemisel 

erinevate võimetega kaaslastesse.) 

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

november  lahendab lihtsamaid üht  

absoluutvaartust sisaldavaid võrrandeid; 

Üht absoluutväärtust 

sisaldav võrrand. 
”Absoluutväärtusega 

võrrandid” 

(hindeline töö) 

 



november 

detsember 
 lahendab võrrandisüsteeme; 

 lahendab tekstülesandeid võrrandite  

(võrrandisusteemide) abil. 

Võrrandisüsteemid. Kahe- 

ja kolmerealine 

determinant. 

Tekstülesanded. 

“Tekstülesannete 

lahendamine 

võrrandisüsteemide 

abil” 

(kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

„Tervis ja ohutus”. (Ohutus- ja 

tervishoiuandmeid sisaldavate 

ulesannete kaudu opitakse 

objektiivsete andmete alusel 

hindama riskitegureid.) 

”Väärtused ja kõlblus”. ( Arendab 

korralikkust, hoolsust, 

sustemaatilisust. 

Jarjekindlust, tolerantse suhtumise 

kujunemisel erinevate voimetega 

kaaslastesse.) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus”. (Ulesannetele 

erinevate lahendusteede otsimine 

on seotud ettevotlikkusega. ) 

III kursus  „Võrratused. Trigonomeetria I“   35 tundi  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

detsember 

jaanuar 
 selgitab võrratuse omadusi ning  

võrratuse  lahendihulga moistet; 

 selgitab võrratuste ning nende  

lahendamisel rakendatavaid  

samasusteisendusi; 

 lahendab lineaar-, ruut- ja  

murdvorratusi  

 Võrratuse mõiste ja 

omadused. 

Lineaarvõrratused. 

Ruutvõrratused. 

Intervallmeetod. 

Lihtsamad 

murdvõrratused.  

”Lineaar-, ruut- ja 

murdvõrratused” 

(Kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

”Väärtused ja kõlblus” 

(Arendab korralikkust, hoolsust, 

süstemaatilisust, järjekindlust, 

tolerantse suhtumise kujunemisel 

erinevate võimetega kaaslastesse.) 

jaanuar  selgitab võrratuse omadusi ja  

 võrratusesüsteemi lahendihulga moistet; 

 selgitab võrratuste ning süsteemide   

lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi; 

 lahendab  lihtsamaid 

võrratusesüsteeme; 

Võrratusesüsteemid. 

 
”Võrratusesüsteemid” 

(Kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

(Ülesannetele erinevate 

lahendusteede otsimine) 



veebruar  leiab taskuarvutil teravnurga  

trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning 

nende väärtuste järgi nurga suuruse; 

 lahendab täisnurkse kolmnurga; 

 kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi 

 funktsioone; 

 kasutab lihtsustamisülesannetes  

trigonomeetria põhiseoseid. 

Teravnurga siinus, 

koosinus ja tangens. 

Täiendusnurga 

trigonomeetrilised 

funktsioonid. 

Trigonomeetrilised 

põhiseosed täisnurkses 

kolmnurgas. 

 ”Täiskolmnurga 

lahendamine”. 

(hindeline töö) 

„Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

  

IV kursus „Trigonomeetria II“ 35 tundi  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

veebruar- 

märts 
 defineerib mis tahes nurga siinuse,  

koosinuse ja tangensi; teab siinuse, koosinuse 

ja tangensi vahelisi seoseid;  

 teab monede nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 

 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja 

tangensi täpseid väärtusi; rakendab 

taandamisvalemeid,negatiivse ja täispöördest 

suurema nurga valemeid; 

 leiab taskuarvutil trigonomeetriliste  

funktsioonide väärtused ning nende väärtuste 

järgi nurga suuruse; 

 

 Nurga mõiste üldistamine. 

Mis tahes nurga 

trigonomeetrilised 

funktsioonid. Nurkade 0°, 

30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270°, 360° siinuse, 

koosinuse ja tangensi 

täpsed 

väärtused. Seosed ühe ja 

sama nurga 

trigonomeetriliste 

funktsioonide vahel. 

Taandamisvalemid. 

Negatiivse ja täispoordest 

suurema nurga 

trigonomeetrilised 

funktsioonid.  

„Avaldise 

trigonomeetriliste 

teisendamine”. 

 (hindeline töö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

(Ülesannetele erinevate 

lahendusteede otsimine) 



märts  tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 

 lahendab kolmnurga ning arvutab  
kolmnurga pindala; 

 rakendab trigonomeetriat elulisi  

ülesandeid lahendades 

Kolmnurga pindala 

valemid. Siinus- ja 

koosinusteoreem. 

Kolmnurga lahendamine. 

Rakendusülesanded. 

”Kolmnurga 

lahendamine”. 

(kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

(Ülesannetele erinevate 

lahendusteede otsimine) 

märts 

aprill 

 

 teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks 

 ja vastupidi; 

 arvutab ringjoone kaare kui ringjoone  

osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala; 

 teab kahe nurga summa ja vahe  

valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga 

siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid; 

 teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi  

avaldisi; 

 

Nurga kraadi- ja 

radiaanmõõt. 

Kahe nurga summa ja vahe 

trigonomeetrilised 

funktsioonid. Kahekordse 

nurga trigonomeetrilised 

funktsioonid. 

Trigonomeetrilised 

avaldised. Ringjoone kaare 

pikkus, ringi sektori 

pindala. 

„Avaldise 

trigonomeetriliste 

lihtsustamine”. 

(hindeline töö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

 

 



 V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand“ 35 tundi  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

aprill-mai  selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja  

vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe 

vektori vaheline nurk; 

 liidab, lahutab ja korrutab vektoreid  

arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

 

 Kahe punkti vaheline 

kaugus. Vektori mõiste ja 

tähistamine. Nullvektor, 

ühikvektor, vastandvektor, 

seotud vektor, vabavektor. 

Vektorite võrdsus. Vektori 

koordinaadid. Vektori 

pikkus. Vektorite liitmine 

ja lahutamine. Vektori 

korrutamine arvuga.  

„Tehted vektoritega”. 

(hindeline töö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

mai  arvutab kahe vektori skalaarkorrutise  

ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes; 

 kasutab vektorite ristseisu ja  

kollineaarsuse tunnuseid; 

 lahendab kolmnurka vektorite abil; 

 leiab lõigu keskpunkti koordinaadid; 

 

Lõigu keskpunkti 

koordinaadid. Kahe 

vektori vaheline nurk. 

Vektorite kollineaarsus. 

Kahe vektori 

skalaarkorrutis, selle 

rakendusi, vektorite 

ristseis. Kolmnurkade 

Lahendamine vektorite 

abil. 

„Kolmnurkade 

lahendamine vektorite 

abil“. 

(hindeline töö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

mai  koostab sirge võrrandi (kui sirge on 

 määratud punkti ja sihivektoriga, punkti ja 

tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe 

punktiga) ning teisendab selle üldvõrrandiks; 

määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, 

lõikuvate sirgete korral leiab sirgete 

lõikepunkti ja nurga sirgete vahel; 

 koostab hüperbooli, parabooli ja  

ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas 

esitatud jooni nende võrrandite järgi; leiab kahe 

joone lõikepunktid. 

Sirge võrrand. Sirge 

üldvõrrand. Kahe sirge 

vastastikused asendid 

tasandil.Nurk kahe sirge 

vahel. 

Ringjoone võrrand. 

Parabool y = ax² + bx + c 

ja hüperbool y = a/x. 

Joone võrrandi mõiste. 

Kahe joone lõikepunkt. 

”Joone võrrand” 

(kontrolltöö) 

Läbivad teemad:  

”Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine” 

(Enda võimete reaalne hindamine) 

”Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

(Ülesannetele erinevate 

lahendusteede otsimine) 

„Tehnoloogia ja innovatsioon” 

(kasutavad IKT vahendeid 

probleemide lahendamiseks) 

 


