
Eluline matemaatika: ülesannete näited 

Näide 1. Protsendid 
 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. 

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 1030=x  eurot 

Töötaja brutopalk oli 1030 eurot. 

 

Näide 2. Funktsioonid 
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)  
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Näide  3. Planimeetria 

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. 

Kui lillepeenar oleks ümmargune, siis ringi raadiuseks oleks: rπ2132 =  ehk 21
2
132

≈=
π

r  m ja 

lillepeenra pindala oleks 1387212 ≈⋅= πS  m2. 

Kui peenar teha ruudukujuline, siis ruudu külg x oleks: 4x = 132 ehk x = 33 m ja sellise ruudu pindala 
oleks 1089332 ==S  m2. 

Arvutuste tulemusel võime väita, et lillepeenar tuleks rajada ümmargune. 

Näide 4. Stereomeetria 

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? 

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 ≈⋅== ππRV  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 ≈⋅⋅== πhSV 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. 
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