
Eluline matemaatika  

See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumiastmes 
• tunned huvi matemaatika rakendusliku poole vastu 
• tahad lahendada elulise sisuga matemaatikaülesandeid 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab matemaatilist mõtlemist 
• Sa õpid kas matemaatika kitsast või laia kursust 

 

Kursuse läbinud õpilane: 
• oskab mõista rakendusliku ülesande teksti;  
• oskab ülesande teksti põhjal koostada vastava matemaatilise mudeli; 
• lahendab koostatud mudeli baasil elulisi ülesandeid, rakendades oskuslikult ka koolis õpitud teadmisi;  
• oskab kasutada arvutit matemaatilise teksti ja jooniste valmistamisel. 

 
Vajalikud eelteadmised: kursuse läbimiseks on vajalikud väga head teadmised koolis õpitust, oskus 
õpitud teadmisi rakendada elulistes situatsioonides. Soovitav arvuti kasutamise oskus (MS Word, 
Excel, GeoGebra)  

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi (40 tundi iseseisvat tööd, 40 tundi kontrolltööd) 

Sihtrühm Gümnaasiumiastme õpilased alates 11. klassist 

Vastutav õppejõud  Hilja Afanasjeva, Hilja.Afanasjeva@ut.ee  

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eurot 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a., alates 3. oktoobrist 2016 

Õppetöö vorm kaugõppe vormis õpikeskkonnas Moodle 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne  kujuneb nelja kontrolltöö eest saadud 
punktide summast, kusjuures võlgu võib olla maksimaalselt ühe töö, kuid siis arvestatakse 
seda kui 0-punktilist tööd ning tunnistuse saamiseks peab õpilane saama vähemalt 50% 
kontrolltööde eest saadavate punktide maksimumist.  

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel käsitletakse  nelja matemaatika abil ümbritsevat elu kirjeldavat teemat: 
protsendid, funktsioonid, planimeetria, stereomeetria.  Õppematerjalid  koosnevad 
teoreetilisest osast, mida illustreerivad näidisülesanded. Peale teoreetilise osa 
läbitöötamist on iga teema korral õpilasel võimalik sooritada enesekontrolli test. 
Kontrollimiseks tuleb õpilasel iga teema kohta sooritada kontrolltöö, mis koosneb  kuni 10 
kontrolltöö ülesandest ja mille lahendused tuleb vormistada arvutis. 
Vt. kontrolltööde ülesannete näiteid 

Teemad Iseseisvad tööd Esitamise 
tähtajad 

1. Protsendid 

Õppematerjalis tuletatakse meelde protsentarvutuse põhiülesanded, näidatakse 
liitintressi valemi rakendusi elulistes ülesannetes. Õpetatakse oma arvutusi 
illustreerima Excelis valmistatud diagrammidega. Näiteülesanded. Enesekontrolli 
test. Kontrolltöö „Protsendid“ sisaldab 10 mahukat elulist ülesannet, lahendused 
tuleb vormistada arvutil. 

 

Kontrolltöö 
„Protsendid“ 
 
 

23. okt. 

2. Funktsioonid 

Graafikute valmistamine Excelis või GeoGebras. Lineaarfunktsioonid ja nende 
koostamise võimalustest rakendusliku sisuga ülesannete korral. 
Eksponentfunktsioonid, nende koostamine. Käsitletud funktsioonide abil eluliste 

Kontrolltöö 
„Funktsioonid“ 
 

1. dets. 
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ülesannete matemaatilise mudeli loomine, ülesande lahendamine ja lahenduse 
illustreerimine graafiku abil (Excelis või GeoGebras). Näiteülesanded. 
Enesekontrolli test. Kontrolltöö „Funktsioonid“ koosneb 10 mahukast elulisest 
ülesandest ja selle lahendused tuleb vormistada arvutis. 
3. Planimeetria 

Planimeetria tähendus geomeetrias. Õppematerjalis tuletatakse meelde 
planimeetria olulisemaid valemeid, esitatakse näiteid rakendusliku sisuga 
ülesannetest, milles tuleb esmalt luua matemaatiline mudel joonise näol. 
Ülesannete lahendamisel tuleb oskuslikult rakendada õpitud teadmisi 
planimeetriast (ring, ringjoon, kujundite sarnasus, seosed kolmnurgas jne). 
Võimalik teoorias omandatud teadmisi kontrollida enesekontrolli testi abil. 

Kontrolltöö „Planimeetria“ sisaldab 8 mahukat elulist ülesannet. Kontrolltöö 
tuleb vormistada arvutil. 

Kontrolltöö 
„Planimeetria“ 
 
 
 
 
 
 

26. jaanuar 

4. Stereomeetria 

Stereomeetria tähendus geomeetrias. Teoorias käsitletakse mitmeid ruumilisi 
kehasid (silinder, kera, prisma, püramiid, tüvipüramiid), leitakse nende pindala ja 
ruumala. Tehakse näiteülesandeid, kus rakendusliku sisuga ülesande põhjal 
koostatakse matemaatiline mudel joonise näol ja oskuslikult valitud valemite abil 
leitakse otsitavad suurused. Enesekontrolli test. Kontrolltöö „Stereomeetria“ 
koosneb 6 mahukast rakendusliku sisuga ülesandest. Kontrolltöö tuleb 
vormistada arvutil. 

 

Kontrolltöö 
„Stereomeetria“ 
 
 
 
 
 

16. märts 

Kursuse õppematerjalid  (Protsendid, funktsioonid, planimeetria ja stereomeetria) on koostanud Hilja 
Afanasjeva ja asuvad Moodle keskkonnas 

 
Õpilaste hinnangud antud kursusele: 

• Ma sain teada, et matemaatikat läheb vaja ka ümbritsevas elus. Sellised rakenduslikud ülesanded 
olid väga põnevad. 

• Ülesanded olid väga elulised ja see näitas, kui palju tegelikult reaalses elus matemaatikaga kokku 
puutume. 

• Kursus oli silmaringi laiendav ja andis uusi teadmisi sellest, kuidas matemaatikat igapäevaelus 
rakendada. 
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