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Teemad	 Iseseisvad	tööd	
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	ülesannet.	
	

Lühivastustega	test	ja	
kontrolltöö	„Tuletise	
rakendusi“	
	
	

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.		
	

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.		

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.		
	

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	

	
Ülesannete	näidised	
	
Näide	1.	Tuletise	rakendusi	

Löögi	tagajärjel	kirjeldab	jalgpalli	liikumist	meetrites	funktsioon	 2
3

2
3

)( t
t

ts  ,	kus	t	on	aeg	sekundites.	

Milline	on	palli	liikumise	kiirus	kui	t0	=	2	sekundit?	Mitme	sekundi	pärast	pall	peatub?	Mitu	meetrit	pall	
sellest	löögist	liikus?	

Lahendus.	Jalgpalli	liikumiskiirust	kirjeldab	funktsioon	 )(')( tstv  .	Et	 ttts 4)(' 2  ,	siis	liikumiskiirust	

kirjeldab	funktsioon	 tttv 4)( 2  	ja	kui	t0	=	2,	siis	
s

m
v 4242)2( 2  .	

	Pall	peatub,	kui	tema	liikumiskiirus	 0)( tv 	ehk	 042  tt .	Lahendame	selle	võrrandi.	

	 4,00)4(04)1(04 21
22  tttttttt .	

Esimene	lahend	kirjeldab	palli	seisundit	enne	lööki,	seega	pall	peatub	4	sekundi	pärast.	
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Näide		3.	Hulktahukate	rakendusi	

Kümne	meetri	pikkuse	kiviaia	rajamiseks	otsustati	aia	aluspind	täita	kruusaga.	Selleks	kaevati	süvend,	
mille	 ristlõikeks	 on	 võrdhaarne	 trapets	 alustega	 1m	 ja	 0,6m,	 süvendi	 põhjast	maapinnani	mõõdeti	
0,3m.	Mitu	kuupmeetirt	kruusa	kulus	täiteks?	

Lahendus.	 Kujutame	 joonisel	 süvendi	 ristlõiget,	 sest	 teades	 ristlõike	 pindala,	 saame	 kergesti	 leida	
süvendiks	oleva	püstprisma	ruumala	(selle	püstprisma	põhjaks	on	siis	trapets	ja	kõrguseks	10m).	

	

	

	

	

		Seega	 24,03,0
2

6,01



pS m2	ja	 34,21024,0 mhSV psüvend  .	

Süvendi	täiteks	kulub	seega	2,4	m3	kruusa.	

Näide	4.	Kera	rakendusi	

Brüsseli	asukoha	laiuskraad	on	510	põhjalaiust.	Kui	pika	maa	peaks	läbima	matkaja,	kes	alustab	matka	
Brüsselist,	 liigub	piki	Brüsseli	 laiuskraadi	ning	 jõuab	 lõpuks	Brüsselisse	 tagasi?	Maakera	raadius	on	
6370	km.	

Lahendus.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Meil	on	vaja	 leida	510	 laiuskraadile	vastava	paralleeli	(ringjoone)	raadius,	mille	 järgi	selle	ringjoone	

pikkus	 oleks	 r2 .	 Vt	 joonist.	 Maakera	 raadius	 R	 =	 6370	 km.	 Et	 nurk	 000 395190  ,	 siis	
täisnurksest	kolmnurgast	saame	seose:	

R

r
039sin ,	millest	 400939sin6370 0 r km.	

Sellisele	raadiusele	vastava	ringjoone	pikkus	 2517540092  c km.	

Vastus.	Matka	pikkuseks	on	umbes	25175	km.	
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