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Lai matemaatika 

XI – XIV kursused 

12.klass  

XI kursus. „ Integraal. Planimeetria“  35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

september - 

oktoober 
 Selgitab algfunktsiooni mõistet ning 

leiab lihtsamate funktsioonide 

määramata integraale 

põhiintegraalide tabeli ja integraali 

omaduste järgi; 

 selgitab kõvertrapetsi mõistet ning 

rakendab Newtoni-Leibnizi valemit 

määratud integraali leides;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid; 

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi erinevates 

rühmades, säilitades oma 

inimväärikuse tunnet ja austades 

teiste inimeste väärikust. 

Algfunktsiooni ja määramata 

integraali mõiste. Integraali 

omadused.  Kõvertrapets, selle 

pindala piirväärtusena. Määratud 

integraal, Newtoni-Leibnizi 

valem.  

«Määratud integraal, 

Newtoni-Leibnizi 

valem» 

(Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine“ - 

taotletakse õpilase kujunemist 

isiksuseks, kes on valmis õppima 

kogu elu. 

september - 

oktoober 
 Arvutab määratud integraali abil 

kõvertrapetsi pindala, mitmest osast 

koosneva pinnatüki ja kahe 

kõveraga piiratud pinnatüki pindala;  

 kasutab geomeetrilisi kujundeid kui 

mudeleid ümbritseva ruumi 

objektide uurimisel;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid; 

Integraali kasutamine tasandilise 

kujundi pindala ning töö 

arvutamisel. 

«Kõvertrapetsi 

pindala arvutamine 

määratud integraali 

abil» 

(Кontrolltöö) 

 

Läbivad teemad: 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“- 

õpilase kujunemine 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks. 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine“ - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu. 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

 adekvaatselt hindab oma võimeid 

õppimise kvaliteedi välise hinnangu 

järgi: hinneliste ning kontrolltööde 

ja eksamite tulemused, 

uurimistööde kaitse. 

 oktoober  Selgitab geomeetriliste kujundite ja 

nende elementide omadusi, kujutab 

vastavaid kujundeid joonisel; 

 uurib IKT vahendite abil 

geomeetriliste kujundite omadusi 

ning kujutab vastavaid kujundeid 

joonisel; 

 selgitab kolmnurkade 

kongruentsuse ja sarnasuse 

tunnuseid, sarnaste hulknurkade 

omadusi ning kujundite 

ümbermõõdu ja pindala arvutamist; 

 lahendab planimeetria 

arvutusülesandeid (samuti 

lihtsamaid tõestusülesandeid); 

 kasutab geomeetrilisi kujundeid kui 

mudeleid umbritseva ruumi 

objektide uurimisel.  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid;  

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi erinevates 

rühmades, säilitades oma 

inimväärikuse tunnet ja austades 

teiste inimeste väärikust. 

Kolmnurk, selle sise- ja 

välisnurk, kolmnurga sisenurga 

poolitaja, selle omadus. 

Kolmnurga sise-ja 

ümberringjoon. Kolmnurga 

mediaan, mediaanide omadus. 

Kolmnurga kesklõik, selle 

omadus. 

Meetrilised seosed täisnurkses 

kolmnurgas. Hulknurk, selle 

liigid. Kumera hulknurga 

sisenurkade 

summa. Hulknurkade sarnasus. 

Sarnaste hulknurkade 

ümbermõõtude suhe ja pindalade 

suhe. 

Hulknurga sise- ja 

ümberringjoon. Rööpkülik, selle 

eriliigid ja omadused. Trapets, 

selle liigid. 

Trapetsi kesklõik, selle 

omadused. Kesknurk ja 

piirdenurk. Thalese teoreem. 

Ringjoone lõikaja 

ning puutuja. Kõõl- ja 

puutujahulknurk. Kolmnurga 

pindala. Rakenduslikud 

geomeetriaülesanded. 

«Kolmnurk, 

rööpkülik, trapets ja 

nende omadused» 

(Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ - õpilase 

kujunemine kõlbeliselt arenenud 

inimeseks; 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ - 

õpilase kujunemine 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks. 
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XII kursus. „Sirge ja tasand ruumis“  35 tundi  

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

oktoober 

november – 

detsember 

 Kirjeldab punkti asukohta 

ruumis koordinaatide abil; 

 selgitab ruumivektori mõistet, 

lineaartehteid vektoritega, 

vektorite kollineaarsuse ja 

komplanaarsuse tunnuseid ning 

vektorite skalaarkorrutist; 

  arvutab kahe punkti vahelise 

kauguse, vektori pikkuse ning 

kahe vektori vahelise nurga; 

 kasutab vektoreid geomeetrilise 

ja fuusikalise sisuga ulesandeid 

lahendades;  

 iseseisvalt ja kvaliteetselt teeb 

vajalikke ülesandeid;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid;  

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi 

erinevates rühmades, säilitades 

oma inimväärikuse tunnet ja 

austades teiste inimeste 

väärikust. 

Ristkoordinaadid ruumis. Punkti 

koordinaadid ruumis, punkti 

kohavektor. Vektori koordinaadid 

ruumis, vektori pikkus. 

Lineaartehted vektoritega. Vektorite 

kollineaarsus ja komplanaarsus, 

vektori avaldamine kolme mis tahes 

mittekomplanaarse vektori kaudu. 

Kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe 

vektori vaheline nurk.  

 «Vektor ruumis» 

(Кontrolltöö) 

 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ - õpilase 

kujunemne kõlbeliselt arenenud 

inimeseks; 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine” - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu; 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ - 

õpilase kujunemine 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks 

(GeoGebra). 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

november – 

detsember 
 Kirjeldab sirge ja tasandi 

vastastikuseid asendeid;  

 kasutab vektoreid geomeetrilise 

ja fuusikalise sisuga ulesandeid 

lahendades;   

 мäärab kahe sirge, sirge ja 

tasandi, kahe tasandi 

vastastikuse asendi ning 

arvutab nurga nende vahel 

stereomeetria ulesannetes;   

 iseseisvalt ja kvaliteetselt teeb 

vajalikke ülesandeid;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid;  

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi 

erinevates rühmades, säilitades 

oma inimväärikuse tunnet ja 

austades teiste inimeste 

väärikust.  

Sirge vorrandid ruumis, tasandi 

vorrand. Vorranditega antud sirgete 

ja tasandite vastastikuse asendi 

uurimine, sirge ja tasandi 

loikepunkt, vorranditega antud 

sirgete vahelise nurga leidmine. 

Rakendusulesanded.  

Ruumigeomeetria asendilaused: 

nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning 

kahe tasandi vahel, sirgete ja 

tasandite ristseis ning paralleelsus, 

kolme ristsirge teoreem, hulknurga 

projektsiooni pindala. 

“Sirgete ja tasandite 

vastastikune asend“ 
(Kirjalik hindeline töö) 

„Sirge ja tasandi 

vaheline nurk“ 

 (Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine” - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“- 

õpilase kujunemine 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks 

(GeoGebra). 
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XIII kursus. „Stereomeetria“  35 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

detsember-

jaanuar  
 Teab hulktahukate liike ning 

nende pindalade arvutamise 

valemeid;  

 kujutab joonisel prismat, 

püramiidi,  ning nende lihtsamaid 

lõikeid tasandiga;  

 arvutab kehade pindala ja 

ruumala ning nende kehade ja 

tasandi lõike pindala; 

 kasutab hulktahukaid kui 

mudeleid umbritseva ruumi 

objekte uurides; 

 iseseisvalt ja kvaliteetselt teeb 

vajalikke ülesandeid;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid;  

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi 

erinevates rühmades, säilitades 

oma inimväärikuse tunnet ja 

austades teiste inimeste 

väärikust. 

Prisma ja püramiid, nende pindala ja 

ruumala, korrapärased hulktahukad.  

Ulesanded hulktahukate kohta. 

Hulktahukate loiked tasandiga. 

Rakendusulesanded. 

«Prisma. Püramiid»  

(Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ - õpilase 

kujunemine kõlbeliselt arenenud 

inimeseks; 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine” - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu. 



 7 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

jaanuar - 

veebruar 
 teab poordkehade liike ning 

nende pindalade arvutamise 

valemeid;  

 arvutab kehade pindala ja 

ruumala ning nende kehade ja 

tasandi lõike pindala;  

 kasutab poordkehi kui mudeleid 

umbritseva ruumi objekte 

uurides; 

 iseseisvalt ja kvaliteetselt teeb 

vajalikke ülesandeid;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid; 

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi 

erinevates rühmades, säilitades 

oma inimväärikuse tunnet ja 

austades teiste inimeste 

väärikust. 

Pöördkehad; silinder, koonus, nende 

pindala ja ruumala. Silindri, koonuse 

voi kera ruumala valemi tuletamine. 

Ülesanded poordkehade kohta. 

Poordkehade lõiked tasandiga. 

Rakendusulesanded. 

 «Silinder, koonus» 

(Кontrolltöö) 

 

Läbivad teemad: 

„Väärtused ja kõlblus“ - õpilase 

kujunemine kõlbeliselt arenenud 

inimeseks; 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine” - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu. 
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Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

jaanuar - 

veebruar 
 teab kera pindala arvutamise 

valemi; 

 arvutab kera pindala ja ruumala 

ning tema ja tasandi lõike 

pindala;  

 kasutab kera kui mudeli 

umbritseva ruumi objekte 

uurides; 

 iseseisvalt ja kvaliteetselt teeb 

vajalikke ülesandeid;  

 edukalt teeb hinnelisi ning 

kontrolltöid ja vajaduse korral 

õigeaegselt parandab 

mitterahuldavaid hindeid; 

 tulemuslikult teevad koostööd 

koosseisu ja profiili järgi 

erinevates rühmades, säilitades 

oma inimväärikuse tunnet ja 

austades teiste inimeste 

väärikust. 

Kera, tema pindala ja ruumala. Kera 

segment, kiht, vöö ja sektor. Silindri, 

koonuse voi kera ruumala valemi 

tuletamine. Ulesanded kera kohta. 

Kera lõiked tasandiga. 

Rakendusulesanded. 

«Kera ja selle osad» 

(Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine” - õpilase 

kujunemine isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu; 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ - õpilase 

kujunemine aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- 

ja ühiskonnaliikmeks. 
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XIV kursus „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” 35 tundi 
 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

veebruar – 

märts - 

aprill 

 Selgitab matemaatilise 

modelleerimise ning selle 

protseduuride uldist olemust; 

 tunneb lihtsamate mudelite 

koostamiseks vajalikke 

meetodeid ja funktsioone; 

 kasutab moningaid loodus- ja 

majandusteaduse olulisemaid 

mudeleid ning meetodeid; 

 lahendab tekstulesandeid 

vorrandite abil; 

 markab reaalse maailma 

valdkondade moningaid 

seadusparasusi ja seoseid; 

 koostab kergesti modelleeritavate 

reaalsuse nahtuste matemaatilisi 

mudeleid ning kasutab neid 

tegelikkuse uurimiseks;  

 kasutab IKT vahendeid 

ulesandeid lahendades. 

Matemaatilise mudeli tahendus, 

nahtuse modelleerimise etapid, 

mudeli headuse ja rakendatavuse 

hindamine. Tekstulesannete (sh 

protsentulesannete) lahendamine 

vorrandite kui ulesannete 

matemaatiliste mudelite koostamise 

ja lahendamise abil. 

Lineaar-, ruut- ja 

eksponentfunktsioone rakendavad 

mudelid loodus- ning 

majandusteaduses,  tehnoloogias ja 

mujal (nt fuusikaliste suuruste 

seosed, orgaanilise kasvamise 

mudelid bioloogias, 

noudlus- ja pakkumisfunktsioonid 

ning marginaalfunktsioonid 

majandusteaduses, materjalikulu 

arvutused tehnoloogias jne). Kursuse 

kasitlus tugineb arvutusvahendite 

kasutamisele. 

«Tekstülesannete 

lahendamine»  

 (Кontrolltöö) 

«Eksponentfunktsioo

ni rakendamine 

ülesannete 

lahendamiseks»  
(Kirjalik hindeline töö) 

«Funktsioonide 

rakendamine 

erinevatest 

valdkondadest võetud 

ülesannete 

lahendamiseks» 

(Kirjalik hindeline töö) 

Läbivad teemad: 

„Tervis ja ohutus“ - õpilase 

kujunemine vaimselt, 

emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 

füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks; 

„Väärtused ja kõlblus“ - õpilase 

kujunemine kõlbeliselt arenenud 

inimeseks; 

„Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine”, 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ - 

õpilase kujunemine 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks 

(GeoGebra), 

„Teabekeskkond“- õpilase 

kujunemine teabeteadlikuks 

inimeseks, kes tajub ja 

teadvustab ümbritsevat 

teabekeskkonda, suudab seda 

kriitiliselt analüüsida ning 

toimida selles oma eesmärkide ja 

ühiskonnas omaksvõetud 

kommunikatsioonieetika järgi. 

 


