
Eluline matemaatika  

e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas 

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 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane: 

 oskab luua elulise sisuga ülesannete matemaatilisi mudeleid; 
 oskab kasutada arvutit nii tööde vormistamisel kui ülesannete lahendamisel (Excel) ja 

illustreerimisel; 
 lahendab erineva sisuga raskemaid protsentülesandeid; 
 oskab koostada elulise sisuga ülesannetele lineaar- või eksponentfunktsioone ja neid illustreerida 

graafikute abil (Excel, GeoGebra); 
 rakendab õigesti olulisemaid planimeetria valemeid (ring, ringjoon, sarnasus, seosed kolmnurgas 

jne); 
 oskab kasutada silindri, kera, prisma, püramiidi ja tüvipüramiidi pindala ning ruumala valemeid 

elulistes ülesannetes. 

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 

Sihtrühm Gümnaasiumiastme õpilased alates 11. klassist 

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

Osavõtutasu 
õpilastele 

24 eurot 

Õpetamise aeg 2018/2018. õ.-a., alates 1. oktoobrist 2018 

Õppetöö vorm Veebipõhine kursus Moodle e-õppe keskkonnas 

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 

 

Kursus „Eluline matemaatika“ on mõeldud 11. – 12. klassi õpilastele. Kursus kuulub 
raskusastmelt nn erialakursuste hulka, kuid aitab laiendada ka silmaringi. Kursus 
peaks olema jõukohane ka matemaatika kitsa kursuse võimekamatele õpilastele.  

Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida illustreerivad näidisülesanded.  

Kursusel käsitletakse 4 teemat: protsendid, funktsioonid, planimeetria ja 
stereomeetria.  

Gümnaasiumi ainekavas puudutatakse kõiki neid teemasid (va protsendid), sellel 
kursusel on põhirõhk arendada õpilaste oskust luua elulise sisuga ülesannete 
matemaatilisi mudeleid  ja oskust kasutada arvutit probleemide lahendamisel (Excel) 
ja illustreerimisel. Esitatavad tööd tuleb kindlasti ka vormistada arvutis. 
Iga teema puhul on enne kontrolltöö tegemist võimalus oma teadmisi kontrollida 

enesekontrolli testiga, mille tegemine on vabatahtlik ja mille tulemused õppetöö eest 

saadud punkte ei mõjuta. Teemade käsitlemise lõpus esitatavad kontrolltööd on 

kohustuslikud ja nende tulemused lähevad arvesse õppetööl.  

Vt. kontrolltööde ülesannete näiteid 

mailto:Hilja.Afanasjeva@ut.ee


Teemad Iseseisvad 
tööd 

Esitamise 
tähtajad 

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. 

 Kursus oli piisava mahuga ja ülesanded küllaltki huvitavad/keerukad. 

 Üldmulje jäi väga hea, samuti olid ülesannete esitamise perioodid hästi läbimõeldud.   



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  m
2
. 

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

oleks 1089332 S  m
2
. 

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  cm
3
 

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  cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pakendi ruumala on 451 cm
3
, seda täidavad kaks palli, mille ruumala on kokku 3001502   cm

3
, 

seega pakendis on tühja ruumi 451 - 300 = 151 cm
3
. 
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 , siit %5,33
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x  

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

 


