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Matemaatika
Matemaatika õpetamise eesmärgiks on
kujundada põhikooliõpilastes eakohane
matemaatikapädevus, see tähendab suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja
meetodeid erinevates ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades
ning mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust; oskus püstitada
probleeme, leida sobivaid lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja
kontrollida tulemuse tõesust, loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid
esitusviise kasutada ja neist aru saada.
Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
− väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
− tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid; 3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;
− kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid;
− oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina;
− kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
− oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;
− rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
− teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda
tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega.

Ainevaldkonna õppeained ja nende maht
Ainevaldkonna õppeaine on matemaatika, mida õpitakse 1. – 9. klassini.
Matemaatika nädalatundide jaotumine õppesuundades kooliastmeti ja on järgmine:
I kooliaste
Spordi- ja muusikaklass – 12 nädalatundi
Inglise keele klass – 11 nädalatundi
Üldklass male lisaõppega – 12 nädalatundi
Üldklass – 12 nädalatundi
II kooliaste
Spordi- ja muusikaklass – 15 nädalatundi
Inglise keele klass – 15 nädalatundi
Üldklass male lisaõppega – 15 nädalatundi
Üldklass – 15 nädalatundi
III kooliaste
Spordi- ja muusikaklass – 14 nädalatundi
Inglise keele klass – 14 nädalatundi
Üldklass – 14 nädalatundi
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Ainevaldkonna kirjeldus
Matemaatika tegeleb mudelitega, seoste kirjeldamise ning meetodite väljatöötamisega. Põhikooli
matemaatikaõpetus annab õpilastele valmisoleku mõista ning kirjeldada loogilisi, kvantitatiivseid
ja ruumilisi seoseid.
Matemaatikakursuses
− omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril ja peastarvutamise oskus, tutvutakse tasandiliste ja
ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse matemaatiliselt seoseid kirjeldama.
− omandatakse vajalikud algebra põhioskused.
− saadakse esmane ettekujutus ümbritsevate juhuslike sündmuste maailmast ja selle
kirjeldamise võtetest.
− omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes.
Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja
loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse mõttetöö
olulisust kogu õppeaja vältel.
Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased ahaa-elamuse kaudu kogeda edu
ja avastamisrõõmu.
Õppeprotsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Üldpädevuste kujundamine
Matemaatika õppimise kaudu kujundatakse ja arendatakse matemaatilise pädevuse kõrval kõiki
riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi.
Kultuuri- ja väärtuspädevus
Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, milles õpilased saavad tutvuda eri maade ja
ajastute matemaatiliste avastustega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste mõttekäikude
elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega.
Matemaatika õppimine arendab õpilastes selliseid iseloomuomadusi nagu sihikindlus, püsivus,
visadus, täpsus ja tähelepanelikkus, samuti õpetab distsipliini järgima.
Lahendades matemaatikaülesandeid tekib huvi ümbritseva vastu ning arusaamine
loodusseadustest. Õpilased õpivad märkama matemaatika seotust igapäevaeluga, aga ka aru
saama, et matemaatika alusteadmised aitavad paremini teisi teadusi mõista.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus
Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse selleteemaliste ülesannete
lahendamise kaudu. Paaris- ja grupitöödega arendatakse õpilastes koostöö- ja vastastikuse
abistamise oskusi, kasvatatakse sallivust erinevate matemaatiliste võimetega õpilaste suhtes.
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Enesemääratluspädevus
Iseseisva ülesannete lahendamise kaudu võimaldatakse õpilastel hinnata ja arendada oma
matemaatilisi võimeid.
Õpipädevus
Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada õpimaterjali sügavuti ning saada kõigest aru.
Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsimise ja
tulemuste kriitilise hindamise oskust. Oluline on ka üldistamise ja analoogia kasutamise oskus,
samuti oskus kanda õpitud teadmised üle elus ette tulevatesse olukordadesse.
Suhtluspädevus
Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. Eelkõige
toimub see hüpoteese sõnastades ning ülesande lahendust vormistades. Tekstülesannete
lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida välja
etteantud suuruse leidmiseks vajalik info.
Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek eri viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm,
valem) esitatud infot mõista, seostada ja edastada.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
Matemaatikas õpitakse tundma andmete töötlemise, mõõtmise, võrdlemise, liigitamise,
süstematiseerimise meetodeid ja tehnikaid.
Ettevõtlikkuspädevus
Ettevõtlikkuspädevust arendatakse eluliste andmetega ülesannete lahendamise kaudu. Erinevate
lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning ideede genereerimise oskust.

Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega
Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õppega kahel viisil.
− Õpilastel kujuneb teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite
kasutamise kaudu arusaam matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega
baasteadusest, mis toetab teisi ainevaldkondi.
− Teiste ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete kasutamine annab õpilastele
ettekujutuse matemaatika rakendamise võimalustest.
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult,
luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse neid tõlgendama ja esitama.
Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja matemaatika oskussõnavara ning
järgima õigekeelsusnõudeid.
Tekstülesandeid lahendades arendatakse funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt
esitatud infost arusaamist.
Juhitakse tähelepanu arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli jm teabe korrektsele
vormistusele.
Selgitatakse võõrkeelse algupäraga matemaatilisi mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse
lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel.
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Loodusained
Uurimuslik õpe loodusainetes eeldab, et õpilased oskavad vaatluste ja eksperimentide käigus
kogutud andmeid analüüsida ning vaatluste ja eksperimentide tulemusi graafiliselt, diagrammide
ja tabelitena esitleda.
Sotsiaalained
Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista ja valida:
− eristada olulist ebaolulisest;
− leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud andmed.
Ülesande lahendust vormistades, hüpoteese ja teoreeme sõnastades arendatakse oma mõtete
selge, lühida ja täpse väljendamise oskust. Matemaatikamõisteid kasutades saab õpilastele anda
teavet sellistel olulistel ühiskonda puudutavatel teemadel nagu rahvastiku struktuur ja erinevate
sotsiaalsete gruppide osakaal selles, üksikisiku ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid,
viivised, kiirlaenu võtmise ohud, promilli ja protsendipunkti kasutamine igapäevaelus jne.
Sotsiaalvaldkonnast
pärinevaid
andmeid
kasutatakse
statistikat
puudutavate
matemaatikateemades.
Õpitakse kasutama erinevaid teabekeskkondi (hindama õpitu põhjal näiteks meedias avaldatud
diagrammide tõele vastavust), tutvutakse kehtiva maksusüsteemiga.
Loogiline arutlus ja faktidele toetuv mõtlemine aitavad inimestel elus õigeid otsuseid teha.
Praktilised tööd, rühmatööd ja projektides osalemine kujundavad koostöövalmidust, üksteise
toetamist ja üksteisest lugupidamist.
Kunstiained
Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt seotud. Kunstipädevuse kujunemist
saab toetada geomeetria rakendusi demonstreeriva materjaliga sellistest kunstivaldkondadest
nagu arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika, disain jne.
Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil.
Kujundite oluliste tunnuste liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, nagu
ka piltidel olevate esemete-nähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine. Lõimingu tulemusel
oskavad õpilased märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha erinevate
geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate kujundite
pindala ja ruumala.
Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust harilike murdudena.
Kehaline kasvatus
Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises ja edetabelites esitatava
info mõistmises.
Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike eluviiside, liikumise ja sportimise tähtsust inimese
tervisele, samuti meditsiinisaavutuste olulisust. Objektiivsete arvandmete alusel saab hinnata
oma tervisekäitumist, näiteks suhkru kogust toiduainetes, liikluskäitumist (kiirus,
pidurdusteekond, nähtavus) jm.
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides tehakse tööde kavandamisel ja
valmistamisel praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid jne.
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Läbivate teemade rakendamise võimalusi
Õppekava üldosas esitatud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses
eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ja viidete tegemise kaudu käsitletava aine juures.
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine
Matemaatika õppimisel tajutakse õppimise vajadust ning areneb iseseisva õppimise oskus.
Matemaatikatundides kujundatakse võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma võimete
realistlik hindamine on üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise tingimusi.
Õpilasi suunatakse arendama oma õpi-, suhtlemis-, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise
oskusi.
Õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus
Matemaatikaülesannetes saab kasutada reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise
kohta. Neid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist keskkonda ning õpetatakse seda
väärtustama. Kavandatakse ja viiakse läbi õueõppetunde.
Kujundatakse objektiivsele informatsioonile rajatud kriitilist mõtlemist ning probleemide
lahendamise oskust. Faktidele toetudes hinnatakse keskkonna ja inimarengu perspektiive. Selle
teema käsitlemisel on tähtsal kohal protsentarvutus, statistikaelemendid ning muutumist ja
seoseid kirjeldav matemaatika.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Matemaatikat ja teisi õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööd, rühmatööd, projektid)
kaudu arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste inimeste tegevuse ja
arvamuste suhtes. Protsentarvutuse ja statistikaelementide käsitlemine võimaldab õpilastel aru
saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate arvnäitajate tähendusest.
Kultuuriline identiteet
Matemaatika on nii maailma- kui ka rahvuskultuuri osa. Tänapäevane elukeskkond ei saa
eksisteerida matemaatikata. Sellele saab tähelepanu juhtida matemaatika ajaloo tutvustamise,
ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamise kaudu jne. Protsentarvutuse ja statistika abil
kirjeldatakse mitmekultuurilises ühiskonnas toimuvaid protsesse (erinevad rahvused, usundid,
erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jne).
Teabekeskkond
Teabekeskkonnaga seondub oskus esitada ja mõista eri vormis infot (joonis, pilt, valem, mudel).
Õpilast suunatakse teavet kriitiliselt analüüsima.
Tehnoloogia ja innovatsioon
Matemaatikakursuse lõimimise kaudu tehnoloogia ja loodusainetega tutvustatakse tehnoloogilisi
protsesse ning modelleerimist. Tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates teeb
õpilane mõõtmisi ja arvutusi, kasutab õppimise ja oma töö tõhustamiseks IKT vahendeid.
Matemaatikaõppes rakendatakse mitmesugust õpitarkvara.
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Loodusteadused ja tehnoloogia
Ülesannete lahendamisel õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid, mõistma matemaatika
olulisust teaduse ja tehnoloogia arengus.
Tervis ja ohutus
Matemaatikaõpetuses saab lahendada ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavaid ülesandeid (nt
liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud tekstülesanded, muud riskitegureid
sisaldavate andmetega ülesanded ja graafikud).
Väärtused ja kõlblus
Matemaatika on jõukohane, kui õpilane arendab endas süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust,
täpsust, korrektsust ja kohusetunnet. Õpetaja eeskujul kujundavad õpilased tolerantset suhtumist
erinevate võimetega kaaslastesse.

Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
− lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine õpetamise eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja
läbivate teemadega;
− taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
jooksul ühtlaselt ning jätab neile piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;
− kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
− rakendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õppekeskkondi ning
õppematerjale ja -vahendeid;
− arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, seejuures on põhirõhk hoiakute
kujundamisel;
− kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditel:
o iseseisev töö,
o vestlus,
o arutelu,
o diskussioon,
o paaristöö,
o projektõpe,
o rühmatöö;
− luuakse võimalused koostada
o referaat,
o õpimapp,
o uurimistöö;
− luuakse võimalused sooritada praktilisi mõõtmistöid jne;
− laiendatakse õppekeskkonda:
o arvutiklass,
o asutused,
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o õueõpe jm.
Õppesisu ja -tegevuse kavandamisel lähtutakse mõtlemise hierarhilistest tasanditest:
− faktide, protseduuride ja mõistete teadmine
o meenutamine,
o äratundmine,
o info leidmine,
o arvutamine,
o mõõtmine,
o klassifitseerimine/järjestamine;
− teadmiste rakendamine
o meetodite valimine,
o matemaatilise info eri viisidel esitamine,
o modelleerimine,
o rutiinsete ülesannete lahendamine;
− arutlemine
o põhjendamine,
o analüüs,
o süntees,
o üldistamine,
o tulemuste hindamine,
o harjumuspäratute ülesannete lahendamine.

Hindamise alused
Õpitulemuste hindamise aluseks on Jüri Gümnaasiumi õpilaste hindamise korras sätestatud
põhimõtted.
Hindamisel kasutatakse õppimist toetavat ja kokkuvõtvat hindamist.
− Õppimist toetaval hindamisel keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema
varasemate saavutustega.
− Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Praktiliste töödes ja ülesannetes hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Füüsiline õppekeskkond
Matemaatikatunnid viiakse läbi klassides, kus on tahvlile joonestamise vahendid.
Vajadusel on võimalus kasutada taskuarvuteid, tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekti.
Matemaatikatunde saab läbi viia internetiühendusega sülearvutites, lauaarvutites, tahvelarvutites.
Matemaatikatundides saab vajadusel kasutada esitlustehnikat.
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