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Valikkursus „Majandusmatemaatika elemendid“ 
Gümnaasiumiaste 
Maht: 1 kursus, 35 tundi 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Valikkursusega taotletakse, et õpilane 

1) saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest; 
2) oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises. 

Läbivad teemad  
Läbiv teema Õpilasel kujundavad oskused ja teadmised Meetod 

Elukestev õppe � Tutvustatakse erinevate ametialade töötasude detsiile ja võrreldakse neid (Tabel 3.2.1, 
ülesanded 3.2.1-3.2.3). 

• Ülesannete lahendamine 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. L4 

� Õpilane mõistab enda kui üksikisiku rolli majanduslikus süsteemis; 
� Õpilasel on oskused otsustamisprotsessides osalemiseks. 

• Praktiline töö 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon. L5 

� Õpilane kasutab IKT eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 
� Õpilane on valmis IKT kasutamiseks igapäevaelus, õpingutes ja töös. 

• Info otsimine, kodutööde 
esitamine arvuti teel. 

Teabekeskkond. L6 � Määravad oma teabevajadusi ja leiavad sobivat teavet; 
� Õpilasel on tõhusad teabeotsingumeetodid, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja 

teabekeskkondade kasutamist; 
� Õpilasel on kriitilise teabeanalüüsi oskus; 
� Õpilane mõistab meediat kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme. 

• Töö tekstiga 
• Küsimustele vastamine 
• Info otsing 

Väärtused ja kõlblus. 
L8 

� Õpilane analüüsib kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme, erinevaid 
väärtussüsteeme; 

� Õpilane reflekteerib isiklikke väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; teeb mõtestatud 
maailmavaatelisi ja kõlbelisi valikuid ning põhjendab neid; 

� Õpilane kaitseb ja põhjendab oma seisukohti; 
� Õpilane mõtleb riitiliselt ja argumenteerib, kogub asjakohast teabet ja teeb üldistusi. 

• Praktiline töö 
• Arutelu 
• Antud tabeli täitmine 
• Rühmatöö 

 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  

• selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust;  
• kasutab protsentarvutust hinnaindeksite, sealhulgas tarbijahinnaindeksite arvutamiseks ja tõlgendamiseks;  
• selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibe-, aktsiisimaks jt) ja arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi;  
• kasutab protsentarvutust palgakulude ja kauba hinna kujunemise selgitamisel ning leidmisel (lihtsamad juhud);  
• selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, inflatsioon, reaalpalk) ning oskab neid lihtsamatel juhtudel leida ja 

arvutada;  



 2

• selgitab funktsioonide kasutamist nõudluse, pakkumise, turutasakaalu, kulu, tulu ja puhastulu ning reklaamitulu modelleerimiseks, oskab neid 
mudeleid (eelkõige lineaarseid mudeleid) lihtsamatel juhtudel koostada ja rakendada;  

• selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada hoiustamise ja laenamisega seotud olukordade ohjamiseks (arvete tasumine, viivised, 
hoiuste tulusus, laenude kulukus ja kustutamine õppelaenu ja eluasemelaenu näitel). 

 

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus 
Hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (läbivad 
teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 
Protsentarvutus 
majanduses  

• Õpilane teab protsendi ja promilli tähendust. 
• Õpilane oskab leida osamäära protsentides, osa ja tervikut ning muutumise 

ja erinevuse väljendamist protsentides. 
• Õpilane eristab muutumist protsentides muutusest protsendipunktides. 
• Õpilane selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibemaks 

jt), arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi. 
• Õpilane kasutab protsentarvutust palgakulude ja kaubahinna kujunemise 

selgitamisel ning leidmisel. 
• Õpilane tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides 

väljendatavaid suurusi.  
• Õpilane arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas 

Ülesannete 
lahendamine, loeng 

Auditoorne 
kirjalik 
kontrolltöö 

L4, L5, L6 

Finantsmatemaatika 
elemendid 

• Õpilane mõistab kahte olulisemat finantsmatemaatika printsiipi: sama 
nominaal- ehk nimiväärtusega raha reaalse väärtuse erinevust erinevatel 
ajamomentidel ning finantsilise ekvivalentsuse printsiipi. 

• Õpilane teab põhimõisteid (liht- ja liitintress, intressimäär, intresside 
lisamine põhi-summale ehk kapitalisatsioon, lihtne diskonteerimine, tehingu 
põhisumma ning lõppsumma ehk tähtpäevaväärtus ehk tulevikuväärtus, raha 
nüüdisväärtus, raha ajaväärtus, fookuspäev).  

• Õpilane oskab arvutada liht- ja liitintressi erinevalt antud ajaperioodide 
(aastates, kvartalites, kuudes, päevades) ja erineva ajaperioodi kohta antud 
intressimäära korral; oskab arvutada liitintressi erinevate 
kapitalisatsiooniperioodide korral.  

• tunneb võlakirjadega seonduvat ja oskab lahendada võlakirja lihtsa 
diskonteerimisega seonduvaid ülesandeid. 

• Õpilane oskab etteantud maksegraafikut asendada uue maksegraafikuga. 
• Õpilane teab inflatsiooni, deflatsiooni, hinnaindeksi, inflatsiooni tempo 

mõisteid, oskab leida hoiuse või investeeringu reaalset tulevikuväärtust, 
reaalset ja nominaalset juurdekasvu.  

• Õpilane tunneb lihtsa tavaannuiteedi, lihtsa avanssannuiteedi ja 
perpetuiteedi mõisteid, oskab arvutada nende tuleviku- ja nüüdisväärtust, 
oskab tavaannuiteedi arvutusvalemeid kasutada rakendusliku sisuga 
ülesannete lahendamisel. 

• Õpilane oskab arvutada tavaannuiteedina kustutatava laenu osamakse 
suurust, kui laenutähtaeg on teada, oskab arvutada kogu laenu kustutamiseks 
kuluvat nominaalset rahasummat ning nominaalset intressi; laiale 

Ülesannete 
lahendamine 

Kodune hindeline 
töö, auditoorne 
paaristöö, 
auditoorne 
kontrolltöö 

„Majandus- ja 
ettevõtlusõpe” 
L5, L6 
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Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus 
Hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (läbivad 
teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 
matemaatikale baseeruv õpilane oskab leida ka laenujääki peale k-ndat 
osamakset, k-nda osamakse laenu nimiväärtuse kustutamiseks minevat osa 
ning intressi; oskab arvutada laenumaksete graafikut. 

• Õpilane teab, mis on krediidi kulukuse määr, hüpoteek, Euribor, 
arvelduskonto, tähtajaline hoius. 

• Õpilane tunneb liisingu mõistet ning oskab pankade kalkulaatorite abil leida 
erinevat tüüpi liisingute osamaksete suurusi ja koostada liisingumaksete 
graafikut.  

• Õpilane teab, kuidas kasutada pankade laenukalkulaatoreid kodulaenu 
osamaksete, intressikulu, tulumaksutagastuse ning laenugraafikute 
leidmiseks erineva intressimäära ja tähtaja puhul, oskab laenukalkulaatorite 
abil leida maksimaalset võimalikku laenatavat summat, lähtudes 
sissetulekust ning ülalpeetavate arvust. Oskab kasutada pankade 
õppelaenukalkulaatorit.  

• Õpilane oskab hinnata laenuintressi muutuse mõju laenukuludele, oskab 
võrrelda erinevate laenude nagu krediitkaardi, järelmaksu ning SMS-laenu 
erinevusi; oskab investeerimisel võrrelda tavalist arvelduskontot, tähtajalist 
hoiust ja raha paigutamist fondiosakutesse ning teab, kuidas pankade 
internetilehekülgedelt leida arvelduskonto ning erinevate tähtajaliste hoiuste 
intressimäärasid. 

Majandusstatistika • Õpilane teab alusindeksi, kasvutempo ja juurdekasvutempo tähendust, oskab 
neid arvutada ja interpreteerida nende graafikuid. 

• Õpilane oskab leida keskmist kasvutempot. 
• Õpilane teab, kuidas arvutatakse Eesti Statistikaameti poolt avaldatavat 

keskmist palka ja teab, mis on selle näitaja puudus. 
• Õpilane oskab interpreteerida asendikeskmisi: mediaan, kvartiilid, detsiilid. 
• Õpilane oskab leida detsiilhaaret ja suhtelist detsiilhaaret ning kasutada neid 

hajumise iseloomustamiseks. 
• Õpilane teab, kuidas leitakse tarbijahinnaindeksit ning oskab interpreteerida 

selle muutumist. 
• Õpilane oskab kasutada Eesti Statistikaameti andmebaasi tabeleid vajalike 

andmete leidmiseks ja edasiseks analüüsiks tabelarvutusprogrammi abil. 

Rühmatöö, ülesannete 
lahendamine 

Praktiline töö 
arvutiga tunni ajal  

Elukestev, L5, L6, 
IKT 

Majanduses 
kasutatavaid 
funktsioone 

• Õpilane teab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu mõisteid, tunneb 
nõudlus- ja pakkumisfunktsiooni olulisi omadusi. 

• Õpilane oskab lahendada lihtsamate (eriti lineaarsete) nõudlus- ja 
pakkumisfunktsioonide ning turutasakaaluga seotud ülesandeid. 

• Õpilane tunneb kulu-, tulu- ja kasumifunktsiooni mõisteid ja nende 
funktsioonide olulisi omadusi. 

• Õpilane eristab püsikulu, muutuvkulu ja kogukulu mõisteid. 
• Õpilane teab keskmise kogukulu, keskmise muutuvkulu ning keskmise 

püsikulu mõisteid ning omadusi. 

Ülesannete 
lahendamine 

Kodune 
kontrolltöö 

L4, L5 
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Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus 
Hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (läbivad 
teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 
• Õpilane tunneb keskmise kogutulu ja keskmise kasumi  mõisteid ning 

omadusi. 
• Õpilane oskab lahendada kogukulu-, kogutulu- ning kasumifunktsiooni 

koostamise ülesandeid. 
• Õpilane oskab lahendada erinevat tüüpi keskmiste kulude, keskmiste tulude 

ning keskmise kasumi leidmise ülesandeid. 
• Õpilane tunneb kasumiläve mõistet ning oskab seda erinevate lähteandmete 

korral arvutada. 
• Õpilane oskab leida optimaalset tulu ja optimaalset kasumit, kui tulu- ja 

kasumifunktsioonid on ruutfunktsioonid. 
• teab eelarvejoone mõistet  ning oskab lahendada lihtsamaid selle mõiste 

kasutamisega seotud ülesandeid. 

Optimeerimis-
ülesanded 
majanduses 

• Õpilane teab ühe muutuja funktsiooni lokaalsete ekstreemumite leidmise 
tarvilikke ja piisavaid tingimusi ning oskab neid ülesannete lahendamisel 
kasutada 

• Õpilane oskab leida ühe muutuja funktsiooni globaalset ekstreemumi lõigul 
ning lihtsamatel juhtudel ka piirkonnas. 

• Õpilane oskab lahendada keskmiste kulude minimeerimise ülesandeid. 
• Õpilane oskab lahendada tulu ja kasumi maksimeerimise ülesandeid. 
• Õpilane tunneb tuletise majanduslikku tähendust (piirkulu, piirtulu, 

piirkasum). 
• Õpilane oskab piirsuuruste (piirkulu, piirtulu, piirkasum) väärtusi 

majanduslikult tõlgendada, teab, kuidas piirsuurusi kasutada tulu, kulu, ja 
kasumi muudu ligikaudseks hindamiseks/prognoosimiseks.  

• Õpilane teab kasumi maksimeerimise kuldreeglit ning seoseid 
marginaalsuuruste ja keskmiste suuruste vahel. 

• Õpilane oskab lahendada optimeerimisülesandeid toetudes marginaalsuuruste 
omadustele. 

• tunneb hinnadiskrimineerimise mõistet ja oskab lahendada 
hinnadiskrimineerimisega seotud optimeerimisülesandeid. 

• oskab leida täieliku konkurentsi tingimustes tegutseva firma 
pakkumisfunktsiooni. 

• tunneb piirsuuruste ja keskmiste suuruste vahelisi seoseid. 

Ülesannete 
lahendamine, 
frontaalne töö 

 L5, L6 

Lineaarne 
planeerimine 

• Õpilane oskab koostada lihtsamaid lineaarse planeerimise ülesandeid ja 
tutvub mitme otsustusmuutujaga lineaarse funktsiooniga. 

• Õpilane oskab seletada lineaarse planeerimise ülesande lubatavate lahendite 
hulga kujutamist tasandil. 

• Õpilane tunneb mitme muutujaga lineaarse funktsiooni nivoojoone 
(samaväärtusjoone) mõistet ja oskab seda tasandil kujutada.  

• Õpilane oskab kasutada arvutit lineaarse ja täisarvulise planeerimise 

Ülesannete graafiline 
lahendamine ja arvuti 
abil 
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Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus 
Hindamine (viis ja 

vahendid) 

Märkused (läbivad 
teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 
ülesannete lahendamiseks. 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 
 
Kursuse kokkuvõtlik hinne on keskmine hinne, mis moodustub kodustest ja auditoorsetest töödest. 
 
№ Teema Õpitulemused Hindamine (viis ja vahendid) Hindamiskriteeriumid 

1. 
Protsentarvutus 
majanduses 

• Õpilane teab protsendi ja promilli tähendust. 
• Õpilane oskab leida osamäära protsentides, osa ja 

tervikut ning muutumise ja erinevuse väljendamist 
protsentides. 

• Õpilane eristab muutumist protsentides muutusest 
protsendipunktides. 

• Õpilane selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-
, sotsiaal-, käibemaks jt), arvutuskäike. 

• Õpilane kasutab protsentarvutust palgakulude ja 
kaubahinna kujunemise selgitamisel ning leidmisel. 

Auditoorne kirjalik kontrolltöö, 
töö teksti annab välja õpetaja 

„5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 

2. 
Finantsmatemaatika 
elemendid I 

• Rakendab liht- ja liitintresside arvutusvalemeid nii 
täisarvuliste kui ka mittetäisarvuliste perioodide korral. 

• Õpilane asendab etteantud maksegraafikut uue 
maksegraafikuga. 

• Lahendab võlakirja lihtsa diskonteerimisega 
seonduvaid ülesandeid. 

• Leiab hoiuse või investeeringu reaalset 
tulevikuväärtust, reaalset ja nominaalset juurdekasvu. 

Kodune hindeline töö „5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 

3. 
Finantsmatemaatika 
elemendid II 

• Arvutab tavaannuiteedi, lihtsa avanssannuiteedi ja 
perpetuiteedi tuleviku- ja nüüdisväärtust 

• Kasutab tavaannuiteedi arvutusvalemeid rakendusliku 
sisuga ülesannete lahendamisel. 

• Arvutab tavaannuiteedina kustutatava laenu osamakse 
suurust, kui laenutähtaeg on teada 

• Arvutab kogu laenu kustutamiseks kuluvat nominaalset 
rahasummat ning nominaalset intressi. 

Auditoorne paaristöö „5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 
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№ Teema Õpitulemused Hindamine (viis ja vahendid) Hindamiskriteeriumid 

4. 
Finantsmatemaatika 
elemendid III 

• Leiab lihtsa tava- ja avanssannuiteedi nüüdisväärtuse ja 
tulevikuväärtuse ning annuiteedi osamakse ja 
makseperioodide arvu. 

• Arvutab igavese annuiteedi nüüdisväärtuse, pikaajaliste 
laenude osamakse, kogu laenu kustutamiseks minevat 
summa, kogu laenu kustutamiseks makstud nominaalse 
intressi. 

• Määrab peale k-ndat osamakset kustutamata oleva 
laenujäägi ja k-nda osamakse laenu nimiväärtuse 
kustutamiseks kuluva osa ja intressi. 

• Koostab annuiteedil põhineva maksegraafiku. 

Auditoorne kirjalik kontrolltöö, 
töö teksti annab välja õpetaja 

„5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 

5. Majandusstatiistika 
• Õpilane oskab kasutada Eesti Statistikaameti 

andmebaasi tabeleid vajalike andmete leidmiseks ja 
edasiseks analüüsiks tabelarvutusprogrammi abil. 

Praktiline töö arvutiga tunni ajal „5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 

6. 
Majanduses 
kasutatavaid 
funktsioone 

• Õpilane lahendab lihtsamate (eriti lineaarsete) nõudlus- 
ja pakkumisfunktsioonide ning turutasakaaluga seotud 
ülesandeid. 

• Õpilane teab kulu-, tulu- ja kasumifunktsiooni mõisteid 
ja nimetab nende funktsioonide olulisi omadusi ja 
lahendab vastavaid ülesandeid 

• Õpilane eristab püsikulu, muutuvkulu ja kogukulu 
mõisteid. Teab eelarvejoone mõistet  ning lahendab 
lihtsamaid selle mõiste kasutamisega seotud 
ülesandeid. 

• Õpilane lahendab kogukulu-, kogutulu- ning 
kasumifunktsiooni koostamise ülesandeid. 

• Õpilane lahendab erinevat tüüpi keskmiste kulude, 
keskmiste tulude ning keskmise kasumi leidmise 
ülesandeid. 

• Õpilane seletab kasumiläve mõistet ning arvutab seda 
erinevate lähteandmete korral. 

• Õpilane leiab optimaalset tulu ja optimaalset kasumit, 
kui tulu- ja kasumifunktsioonid on ruutfunktsioonid. 

Kodune hindeline töö „5“ – 90-100%; „4“ – 75-89%; „3“ – 50-74%; 
„2“ – 25-49%; „1“ – 0-24% 
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 
 Protsentarvutus majanduses       

1. 
01.09.-
05.09. 

1. Protsentarvutuse põhitüübid, 
promill ja protsendipunkt. 

Õpilane teab protsendi tähendust. Õpilane 
oskab leida osamäära protsentides, osa ja 
tervikut ning muutumise ja erinevuse 
väljendamist protsentides. Lahendab 
teemale vastavaid ülesandeid. 

Tervik, osamäär, 
protsendimäär 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

1-1 Protsentülesannete 

põhituubid.pptx 
  

2. 
08.09.-
12.09. 

2. Protsendipunkt ja promill 

Õpilane teab protsendipunkti ja promilli 
tähendust. Õpilane eristab muutumist 
protsentides muutusest protsendipunktides. 
Lahendab teemale vastavaid ülesandeid. 

protsendipunkt, 
promill 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

1-2 Promill ja 

protsendipunkt.pptx 
  

3. 
15.09.-
19.09. 

3. Protsentuaalne kasvamine ja 
kahanemine 

Õpilane tõlgendab reaalsuses ja teistes 
õppeainetes esinevaid protsentides 
väljendatavaid suurusi. 

Kasvab/ suureneb, 
kahaneb/ väheneb 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

1-3 Protsentuaalne 

kasvamine ja 

kahanemine.pptx 
  

4. 
22.09.-
26.09. 

4. Kauba hinna kujunemine 

Õpilane kasutab protsentarvutust 
kaubahinna kujunemise selgitamisel ning 
leidmisel. Õpilane selgitab käibemaks 
arvutuskäiku kui protsentarvutuse 
rakendusi. 

Sisseostuhind, 
käibemaks, 
juurdehindlus, 
netohind, müügihind 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja esitlus   

5. 
29.09.-
03.10. 

5. Palga arvutamine (maksud). 

Õpilane selgitab tulu- ja sotsiaalmaksu 
arvutuskäike kui protsentarvutuse 
rakendusi. Õpilane kasutab 
protsentarvutust palgakulude kujunemise 
selgitamisel ning leidmisel. Õpilane 
arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Maksuvaba, 
töötukindlustus, 
tulumaks, 
pensioonikindlustus, 
sotsiaalmaks 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

1-5 Palga 

arvestamine.pptx 
  

6. 
06.10.-
10.10. 

6. Ülesannete lahendamine 
Iseseisvalt lahendab hindelistega 
analoogseid ülesandeid. Teab vastavat 
sõnavara. 

 Iseseisev töö Õpetaja materjalid 

Sõnavara 
kontroll 
(juurdepääs 
kontrollt-le) 

 

7. 
13.10.-
17.10. 

7. Protsentarvutus 
majanduses 

Demonstreerib oma teadmisi ja oskusi 
jooksvast teemast pakkutud ülesannete 
iseseisva lahendamise teel. 

 
Iseseisev töö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid 
Auditoorne 
kirjalik 
kontrolltöö 

 

 Finansmatemaatika elemendid       
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 

8. 
27.10.-
31.10. 

8. Olulisimad printsiibid 
finantsmatemaatikas. Liht- ja 
liitintressid (sissejuhatus) 

Õpilane nimetab ja seletab kahte 
olulisemat finantsmatemaatika printsiipi: 
sama nominaal- ehk nimiväärtusega raha 
reaalse väärtuse erinevust erinevatel 
ajamomentidel ning finantsilise 
ekvivalentsuse printsiipi. 

liht- ja liitintress, 
intressimäär, 
kapitalisatsioon, 
fookuspäev 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

2-1 Olulisemad 

printsiibid.ppt 
  

9. 
03.11.-
07.11. 

9. Liht- ja liitintresside 
arvutusvalemite rakendamine 
täisarvuliste perioodide 
korral. 

Õpilane arvutab liht- ja liitintressi erinevalt 
antud ajaperioodide (aastates, kvartalites, 
kuudes, päevades) ja erineva ajaperioodi 
kohta antud intressimäära korral; arvutab 
liitintressi erinevate 
kapitalisatsiooniperioodide korral.  

 
Ülesannete 
lahendamine 

2-2 Liht- ja 

liitintressid.ppt 
  

10. 
10.11.-
14.11. 

10. Finantstehingu ajaline kestus 
päevades. Liht- ja 
liitintresside arvutamine 
mittetäisarvuliste perioodide 
korral. 

Õpilane arvutab liht- ja liitintressi 
vahemikuna antud ajaperioodide korral. 

 
Ülesannete 
lahendamine 

2-3 Liht- ja 

liitintressid.ppt 
  

11. 
17.11.-
21.11. 

11. Ülesannete lahendamine 
Iseseisvalt või paaris lahendavad teema-
alaseid ülesandeid.  

 

Paristöö, 
ülesannete 
lahendamine, 
vajadusel 
õpetajaga 
konsulteerimine 

Ülesanded 
paberkandjal 
(kaustas) 

  

12. 
24.11.-
28.11. 

12. Inflatsioon, hinnaindeks. 
Investeeringu reaalne 
lõppväärtus 

Õpilane seletab inflatsiooni, deflatsiooni, 
hinnaindeksi, inflatsiooni tempo mõisteid, 
leiab hoiuse või investeeringu reaalset 
tulevikuväärtust, reaalset ja nominaalset 
juurdekasvu. 

tehingu põhisumma 
ning lõppsumma ehk 
tähtpäevaväärtus ehk 
tulevikuväärtus, 

Loeng, 
ülesannete 
lahendamine 

2-5 Inflatsioon.pptx 
Kodune 
kontrolltöö 

 

13. 
01.12.-
05.12. 

13. Annuiteedid – mõisted ja 
põhivalemid 

Leiab lihtsa tava- ja avanssannuiteedi 
nüüdisväärtuse ja tulevikuväärtuse ning 
annuiteedi osamakse ja makseperioodide 
arvu. 

tava- ja 
avanssannuiteedi 
nüüdisväärtus ja 
tulevikuväärtus, 
annuiteedi osamakse 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

2-6 Annuiteedid – 

mõisted ja 

põhivalemid.pptx 
  

14. 
08.12.-
12.12. 

14. Annuiteedid – osamakse ja 
tähtaeg 

Arvutab igavese annuiteedi 
nüüdisväärtuse, pikaajaliste laenude 
osamakse, kogu laenu kustutamiseks 
minevat summa, kogu laenu kustutamiseks 
makstud nominaalse intressi.  

Kustutatud ja 
kustutamata osamaks, 
nimiväärtus 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

2-7 Annuiteedid – 

osamakse ja 

tähtaeg.pptx 
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 

15. 
15.12.-
19.12. 

15. Laenuintressimäära ja 
krediidi kuulukuse määra 
arvutamine programmide 
WolframAlpha ja GeoGebra 
abil  

Leiab annuiteedi intressimäära ja krediidi 
kulukuse määra Wolfram Alpha ja 
GeoGebra abil. Nimetab erinevate laenude 
nagu krediitkaardi, järelmaksu ning SMS-
laenu erinevusi 

 
Ülesannete 
lahendamine, 
töö juhendi järgi 

Õpetaja 
materjalid, 
arvutiklass 

Paaristöö 
jühendi järgi 

 

16. 
05.01.-
09.01. 

16. Ettevalmistus kontrolltööks  

Õpilane seletab, mis on krediidi kulukuse 
määr, hüpoteek, Euribor, arvelduskonto, 
tähtajaline hoius. Õpilane hindab 
laenuintressi muutuse mõju laenukuludele; 
võrdleb investeerimisel tavalist 
arvelduskontot, tähtajalist hoiust ja raha 
paigutamist fondiosakutesse ning leiab 
pankade internetilehekülgedelt 
arvelduskonto ning erinevate tähtajaliste 
hoiuste intressimäärasid. 

krediidi kulukuse 
määr, hüpote ek, 
Euribor, 
arvelduskonto, 
tähtajaline hoius Ülesannete 

lahendamine 
2-9 Ettevalmistus 

kontrolltööks.pptx 
  

17. 
12.01.-
16.01. 

17. Finantsmatemaatika 
Demonstreerib oma teadmisi ja oskusi 
jooksvast teemast pakkutud ülesannete 
iseseisva lahendamise teel. 

 Iseseisev töö Õpetaja materjalid 
Auditoorne 
kirjalik 
kontrolltöö 

 

 Majandusstatistika       

18. 
19.01.-
23.01. 

18. Alusindeks ja kasvutempo 

Õpilane teab alusindeksi, kasvutempo ja 
juurdekasvutempo tähendust, oskab neid 
arvutada ja interpreteerida nende 
graafikuid. Õpilane oskab leida keskmist 
kasvutempot. 

Alusindeks, 
kasvutempo, 
juurdekasvutempo, 
keskmine 
kasvutempo 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

19. 
26.01.-
30.01. 

19. Keskmine palk ja 
tarbijahinnaindeks. 

Õpilane teab, kuidas arvutatakse Eesti 
Statistikaameti poolt avaldatavat keskmist 
palka ja teab, mis on selle näitaja puudus. 
Õpilane interpreteerib asendikeskmisi: 
mediaan, kvartiilid, detsiilid. Õpilane leiab 
detsiilhaaret ja suhtelist detsiilhaaret ning 
kasutada neid hajumise 
iseloomustamiseks. Õpilane seletab, 
kuidas leitakse tarbijahinnaindeksit ning 
oskab interpreteerida selle muutumist. 

Tarbijahinnaindeks, 
keskmine palk, 
mediaan, kvartiilid, 
detsiilid, detsiilhaare 
ja suhteline 
detsiilhaare 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid 

 

 

20. 
02.02.-
06.02. 

20. Tutvumine Eesti 
Statistikaameti andme-
baasidega 

Õpilane kasutab Eesti Statistikaameti 
andmebaasi tabeleid vajalike andmete 
leidmiseks ja edasiseks analüüsiks 
tabelarvutusprogrammi abil. 

 
Ülesannete 
lahendamine, 
töö arvutil 

Ülesannete 3.3.4 
ja 3.3.5 tekst ja 
juhendid eraldi 
töölehtedel; 
arvutiklass 

Auditoorne 
praktiline 
töö arvutiga  
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 

 
Majanduses kasutatavaid 
funktsioone 

    
 

 

21. 
09.02.-
13.02. 

21. Nõudlus- ja 
pakkumisfunktsioonid ning 
turutasakaal. 

Õpilane seletab nõudluse ja pakkumise 
ning turutasakaalu mõisteid, nimetab 
nõudlus- ja pakkumisfunktsiooni olulisi 
omadusi. 

Nõudlus, pakkumine, 
turutasakaal, nõudlus- 
ja 
pakkumisfunktsioon 

Loeng Õpetaja materjalid   

22. 
16.02.-
20.02. 

22. Nõudlus- ja 
pakkumisfunktsioonid ning 
turutasakaal. 

Õpilane lahendab lihtsamate (eriti 
lineaarsete) nõudlus- ja 
pakkumisfunktsioonide ning 
turutasakaaluga seotud ülesandeid. 

 

Individuaalne 
või paaris 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

23. 
23.02.-
27.02. 

23. Kulu-, tulu- ja 
kasumifunktsioonid ning 
tasuvuspunkt. 

Õpilane seletab kulu-, tulu- ja 
kasumifunktsiooni mõisteid ja nimetab 
nende funktsioonide olulisi omadusi. 

kulu-, tulu- ja 
kasumifunktsioon 

Loeng 
Õpetaja materjalid   

24. 
02.03.-
06.03. 

24. Kulu-, tulu- ja 
kasumifunktsioonid ning 
tasuvuspunkt  

Lahendab teema-alaseid ülesandeid  ülesannete 
lahendamine Õpetaja materjalid   

25. 
09.03.-
13.03. 

25. Eelarvejooned ja eelarve 
tasakaal. 

Õpilane eristab püsikulu, muutuvkulu ja 
kogukulu mõisteid. Teab eelarvejoone 
mõistet  ning lahendab lihtsamaid selle 
mõiste kasutamisega seotud ülesandeid. 

püsikulu, 
muutuvkulu, 
kogukulu, 
eelarvejoone 

Ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

26. 
23.03.-
27.03. 

26. Tulu ja kasumi arvutus ning 
graafikute koostamine 
tabelarvutuses. 

Õpilane teab keskmise kogukulu, keskmise 
muutuvkulu ning keskmise püsikulu 
mõisteid ning omadusi. 
Õpilane tunneb keskmise kogutulu ja 
keskmise kasumi  mõisteid ning omadusi. 
Õpilane lahendab kogukulu-, kogutulu- 
ning kasumifunktsiooni koostamise 
ülesandeid. 
Õpilane lahendab erinevat tüüpi keskmiste 
kulude, keskmiste tulude ning keskmise 
kasumi leidmise ülesandeid. 
Õpilane seletab kasumiläve mõistet ning 
arvutab seda erinevate lähteandmete 
korral. 

Keskmine kogukulu, 
keskmine 
muutuvkulu, 
keskmine püsikulu 

Töö juhendi 
järgi 

Arvutiklass, 
töölehed 

  

27. 
30.03.-
02.04. 

27. Tulu ja kasumi arvutus ning 
graafikute koostamine 
tabelarvutuses. 

Õpilane leiab optimaalset tulu ja 
optimaalset kasumit, kui tulu- ja 
kasumifunktsioonid on ruutfunktsioonid. 

 Individuaalne 
või paaristöö 
ülesannete 
lahendamisel. 

Õpetaja materjalid 
Kodune 
kontrolltöö 
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 

 
Optimeerimisülesanded 
majanduses 

    
  

28. 
06.04.-
10.04. 

28. Ekstreemumite leidmine 
tuletise abil 

Õpilane nimetab ühe muutuja funktsiooni 
lokaalsete ekstreemumite leidmise 
tarvilikke ja piisavaid tingimusi ning 
kasutab neid ülesannete lahendamisel. 
Õpilane leiab ühe muutuja funktsiooni 
globaalset ekstreemumi lõigul ning 
lihtsamatel juhtudel ka piirkonnas. 

 rühmatöö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

29. 
13.04.-
17.04. 

29. Keskmise kulu 
minimeerimise ning tulu ja 
kasumi maksimeerimine. 

Õpilane lahendab keskmiste kulude 
minimeerimise ülesandeid. Õpilane 
lahendab tulu ja kasumi maksimeerimise 
ülesandeid. 

Keskmised kulud, 
tulu ja kasumi 
maksimiseerimine 

Frontaalne töö, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

30. 
20.04.-
24.04. 

30. Tuletise mõiste majanduslik 
tähendus ja sellega seotud 
põhimõisted. 

Õpilane nimetab tuletise majanduslikku 
tähendust (piirkulu, piirtulu, piirkasum). 
Õpilane tõlgendab piirsuuruste (piirkulu, 
piirtulu, piirkasum) väärtusi 
majanduslikult, kasutab piirsuurusi tulu, 
kulu, ja kasumi muudu ligikaudseks 
hindamiseks/prognoosimiseks. 

piirkulu, piirtulu, 
piirkasum 

Töö tekstiga, 
küsimustele 
vastamine 

Õpetaja materjalid   

31. 
27.04.-
30.04. 

31. Kasumi maksimeerimise 
kuldreegel, hinnadiskrimi-
neerimine. 

Õpilane nimetab kasumi maksimeerimise 
kuldreeglit ning seoseid marginaalsuuruste 
ja keskmiste suuruste vahel. Seletab 
hinnadiskrimineerimise mõistet ja 
lahendab hinnadiskrimineerimisega seotud 
optimeerimisülesandeid. 

Kasumi 
maksimiseerimine, 
hinna 
diskrimineerimine 

Loeng, 
ülesannete 
lahendamine 

Õpetaja materjalid   

32. 
04.05.-
08.05. 

32. Seos keskmiste ja piirsuuruste 
vahel, täieliku konkurentsi 
firma pakkumisfunktsioon.  

Arvutab kogukulu, keskmise kulu ja 
piirkulu ning joonestab graafikuid 
tabelarvutusprogrammis. Nimetab 
piirsuuruste ja keskmiste suuruste vahelisi 
seoseid. Leiab täieliku konkurentsi 
tingimustes tegutseva firma 
pakkumisfunktsiooni. 

kogukulu, keskmise 
kulu, piirkulu, 
piirsuurus,  

Töö arvutil, 
ülesannete 
lahendamine 

Arvutiklass, 
töölehed 

  

33. 
11.05.-
15.05. 

33. .Optimeerimisülesanded 
majanduses 

Õpilane lahendab optimeerimisülesandeid 
toetudes marginaalsuuruste omadustele. 

 
Individuaalne 
töö 

Õpetaja materjalid   

 Lineaarne planeerimine       
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Õppe- 
nädal 

Teema, alateemad 
(koos läbivat teemat 
tähistava märgiga) 

Tunni eesmärgid ja ülesanded Põhilised mõisted 
(sh eestikeelne 
terminoloogia) 

Õppetegevus Õppevahendid 
(sh õpiku 

leheküljed) 

Teadmiste 
ja oskuste 
kontroll, 

hindamine 

Selgitused, 
kommentaarid 
(sh indiv. õpe, 
klassiväline 

tegevus) 

34. 
18.05.-
22.05. 

34. Tutvumine LP ülesannete 
näidetega. 

Õpilane koostab lihtsamaid lineaarse 
planeerimise ülesandeid ja tutvub mitme 
otsustusmuutujaga lineaarse funktsiooniga. 
Õpilane seletab lineaarse planeerimise 
ülesande lubatavate lahendite hulga 
kujutamist tasandil. 

Lineaarne 
planeerimine 

Loeng Õpetaja materjalid   

35. 
25.05.-
29.05. 

35. Lineaarse planeerimise 
ülesannete graafiline 
lahendamine 

Õpilane nimetab mitme muutujaga 
lineaarse funktsiooni nivoojoone 
(samaväärtusjoone) mõistet ja oskab seda 
tasandil kujutada. 

 Töö arvutiga, 
töö paarides, 
ülesannete 
lahendamine 

Arvutiklass   

36. 
01.06.-
03.06. 

36. Ülesannete lahendamine 
arvutiklassis. 

Õpilane kasutab arvutit lineaarse ja 
täisarvulise planeerimise ülesannete 
lahendamiseks. 

 Töö arvutiga, 
töö paarides, 
ülesannete 
lahendamine 

Arvutiklass   

 


