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1.	Protsendid	

Õppematerjalis	 tuletatakse	 meelde	 protsentarvutuse	 põhiülesanded,	
puudutatakse	 tulumaksu	 leidmist	 vastavalt	 ülesande	 tekstile,	
näidatakse	 liitintressi	 valemi	 rakendusi	 elulistes	 ülesannetes.	
Õpetatakse	 oma	 arvutusi	 illustreerima	 Excelis	 või	 mõne	 muu	
tarkvaraga	valmistatud	diagrammidega.	Esitatakse	mitmeid	erinevaid	
näiteülesandeid.		

	

Kontrolltöö	
„Protsendid“	
	

22.	okt.	

2.	Funktsioonid	
	
Graafikute	 valmistamine	 Excelis	 või	 GeoGebras.	 Lineaarfunktsioonid	
ja	 nende	 koostamise	 võimalustest	 rakendusliku	 sisuga	 ülesannete	
korral.	 Eksponentfunktsioonid,	 nende	 koostamine.	 Käsitletud	
funktsioonide	abil	 eluliste	ülesannete	matemaatilise	mudeli	 loomine,	
ülesande	 lahendamine	 ja	 lahenduse	 illustreerimine	 graafiku	 abil	
(Excelis	või	GeoGebras).	Näiteülesanded.		

	

Kontrolltöö	
„Funktsioonid“	
	

3.	dets.	

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).	Mitmeid	näiteülesandeid.

	

Kontrolltöö	
„Planimeetria“	
	
	

28.	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.		

	

Kontrolltöö	
„Stereomeetria“	
	
	
	

11.	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.	

 

   



e‐ kursus „Eluline matemaatika“: ülesannete näited 
 

1.  Protsendid 
 

Ülesande näide.  Töötaja arvelduskontole kanti palgapäeval 805 eurot (netopalk). On teada, et tema 
brutopalgast on kinni peetud tulumaks. Tulumaksuvaba on 130 eurot, brutopalga ülejäänud summalt 
arvestatava tulumaksu määr on 25%. Leida töötaja brutopalk. 

Lahendus 
Olgu töötaja brutopalk x eurot, tulumaksuvaba on teksti põhjal 130 eurot, seega tulumaksu võetakse 
0,25(x - 130) eurot, järelikult kätte peab töötaja saama )130(25,0  xx eurot.  

Teiselt poolt oli netopalk 805 eurot, saame võrrandi (matemaatilise mudeli) 805)130(25,0  xx . 

5,77275,08055,3275,080513025,025,0  xxxx , siit 1030x  eurot 

Vastus. Töötaja brutopalk oli 1030 eurot. 

 
2. Funktsioonid 
 

Ülesande näide. Soodsates kasvutingimustes kasvab bakterite mass tunnis 1,7 korda. Hetkel on bakterite 
mass 3,1 grammi.  
1) Moodustada funktsioon y, mis kirjeldab bakterite massi kasvu x tunniga; 

2) Kui suur on bakterite mass 4 tunni mööduses? 

3) Milline oli bakterite mass 3 tundi enne vaatlusmomenti? 

4) Illustreerida situatsiooni graafikuga. 

Lahendus 

1) xy 7,11,3   

2) Nelja tunni pärast on bakterite mass 267,11,3 4   g 

3) Kolm tundi varem oli bakterite mass 63,07,11,3 3    g 

4)  

 

 
3. Planimeetria 
 

Ülesande näide. Maali ostis 132 meetrit lillepeenra ümbrist. Ta tahab teha võimalikult suure lillepeenra. 
Millise kujuga ja kui suure peenra Maali saaks teha, kasutades ära kogu ostetud ümbrise? 

Lahendus 
Matemaatiliseks mudeliks on siin ilmselt kas ring või ruut, st rajada tuleks kas ümmargune või 
ruudukujuline lillepeenar. 

Bakterite mass
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Kui lillepeenar oleks ümmargune, siis ringi raadiuseks oleks: r2132   ehk 21
2

132



r  m ja lillepeenra 

pindala oleks 1387212  S  m2. 
Kui peenar teha ruudukujuline, siis ruudu külg x oleks: 4x = 132 ehk x = 33 m ja sellise ruudu pindala 

oleks 1089332 S  m2. 
Vastus. Arvutuste tulemusel võime väita, et lillepeenar tuleks rajada ümmargune. 
 
4. Stereomeetria 
 

Ülesande näide. Kaks tennisepalli, mis puutuvad teineteist, on pakitud silindrikujulisse pakendisse nii, et 
nad puudutavad pakendi seinu. Tennispalli diameeter on 6,6 cm. 

1) Kui suur on tennispall? 

2) Kui suur on pakendi ruumala? 

3) Mitu protsenti jäi pakendisse tühja ruumi? 

Lahendus 
1) Tennispalli mudeliks võime võtta kera, mille ruumala oskame leida. Selle kera diameeter on 6,6 cm, 

seega raadius R = 3,3 cm ja 1503,3
3

4

3

4 33  RV  cm3 

2) Pakendiks on silinder, mille kõrguseks on neli palli raadiust, seega 13,2 cm ja põhja raadiuseks on 3,3 
cm (vt matemaatiliseks mudeliks olevat joonist). 

Pakendi ruumala on 4512,133,3 2  hSV p  cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pakendi ruumala on 451 cm3, seda täidavad kaks palli, mille ruumala on kokku 3001502   cm3, 
seega pakendis on tühja ruumi 451 - 300 = 151 cm3. 

%100451

%151


 x

 , siit %5,33
451

100151



x  

Pakendis on tühja ruumi ligikaudu 33,5% ehk umbes üks kolmandik pakendist on tühi. 

 


