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Matemaatika rakendusi  

See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumiastme 12. klassis 
• 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 elulise sisuga ülesannete mudeli loomisel ja lahendamisel. Soovitav arvuti kasutamise 
oskus (MS Word või Open Office, GeoGebra)  

 

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

Sihtrühm Gümnaasiumiastme 12. klassi õpilased 

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 testi ja 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 teemat (tuletis, integraal, hulktahukad, kera), milles 
matemaatika abil lahendatakse ümbritsevat elu kirjeldavaid probleeme.  
Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida illustreerivad näidisülesanded.  

Peale teoreetilise osa läbitöötamist peab iga teema korral õpilane tegema 
lühivastustega testi, mis annab maksimaalselt 15 punkti ning kontrolltöö, mis annab 
maksimaalselt 60 punkti (koosneb kuni 10 ülesandest).  Kontrolltöö lahendused tuleb 
vormistada arvutis. 
 
 

Teemad Iseseisvad tööd Esitamise 
tähtajad 

1. Tuletise rakendusi 

Õppematerjalis tuletatakse meelde tuletise abil funktsiooni kasvamise, 
kahanemise ja ekstreemumi leidmine, käsitletakse tuletist kui hetkkiirust ja 
lahendatakse tuletise abil ekstreemumülesandeid. Ülesanded on elulise sisuga ja 
eeldavad enne lahendamist matemaatilise mudeli loomist. Näiteülesanded. 
Lühivastustega test. Kontrolltöö „Tuletise rakendusi“ sisaldab kuni 10 elulist 

Lühivastustega 
test ja 
kontrolltöö 
„Tuletise 
rakendusi“ 
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ülesannet, lahendused tuleb vormistada arvutil. 

 

 
2. Integraali rakendusi 

Õppematerjalis tuletatakse meelde integreerimise eeskirjad, seejärel õpetatakse 
integraali abil arvutama kõvertrapetsi pindala, kõverjoone pikkust lihtsamatel 
juhtudel, ruumala ja käsitletakse tuletise kui kiiruse seost integraaliga. Luues 
ülesande teksti põhjal sobiliku mudeli, võimaldavad need rakendused lahendada 
huvitavaid elulisi ülesandeid. Näiteülesanded. Lühivastustega test. Kontrolltöö 
„Integraali rakendusi“ koosneb kuni 10 elulisest ülesandest ja selle lahendused 
tuleb vormistada arvutis. 

Lühivastustega 
test ja 
kontrolltöö 
„Integraali 
rakendusi“ 
 

 

3. Hulktahukate rakendusi 

Õppematerjalis tuletatakse meelde prisma, püramiidi ja tüvipüramiidiga seostud 
mõisteid ja olulisemaid valemeid, esitatakse näiteid rakendusliku sisuga 
ülesannetest, milles tuleb esmalt luua matemaatiline mudel joonise näol. 
Ülesannete lahendamisel tuleb oskuslikult rakendada õpitud teadmisi 
geomeetriast. Näiteülesanded. Lühivastustega test. 

Kontrolltöö „Hulktahukate rakendusi“ sisaldab kuni 10 elulist ülesannet. 
Kontrolltöö tuleb vormistada arvutil. 

Lühivastustega 
test ja 
kontrolltöö 
„Hulktahukate 
rakendusi“ 
 
 
 
 
 
 

 

4. Kera rakendusi 

Õppematerjalis tuletakse meelde sfääri ja kera mõisted ning kasutatavad 
valemid, samuti käsitletakse kera segmenti, kihti ja sektorit ning maakera kui kera 
mudelit (seos geograafiaga). Näiteid rakendusliku sisuga ülesannete 
lahendamisest. Lühivastustega test. Kontrolltöö „Kera rakendusi“ koosneb kuni 
10 rakendusliku sisuga ülesandest. Kontrolltöö tuleb vormistada arvutil. 

 

Lühivastustega 
test ja 
kontrolltöö 
„Kera 
rakendusi“ 
 
 
 
 
 

 

Kursuse õppematerjalid  (tuletise rakendusi, integraali rakendusi, hulktahukate rakendusi ja kera rakendusi) 
on koostanud Hilja Afanasjeva ja asuvad Moodle keskkonnas 

 
Tagasiside õpilastelt: 

• Gümnaasiumi õpilastele on selletõttu kursus kasulik, et 12. klassi lõpus on matemaatika eksam. Kursusel 
õpib palju asju juurde, mis võib lisaks eksamile ka mujal kasulik olla. 

• Kursus oli väga aktuaalne ning ülesanded väga praktilised, mis tegi terve kursuse palju huvitavamaks. 
• Soovitan, kuna ülesannete käigus sai korrata riigieksamiks vajalikke teemasid ja ülesandeid ning sai aimu 

elulistest ja olulistest ülesannetest.  
• Õppejõud on alati olnud vastutulelik ja sõbralik. Selgitused ja õppematerjal on piisavalt head, et kursust 

viia läbi interneti teel.  
• Kursuse juhendaja sooviks tuua eraldi välja, kuna ta oli tõeliselt toetav ja andis koheselt tagasisidet nii 

isikliku töö kohta kui ka tulemustest üldiselt. Väga meeldiv oli temaga suhelda ja temalt nõuandeid saada. 
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