
 

 

 

 

3. Ainevaldkond  “Matemaatika”  

 

3.1.  Matemaatikapädevus  

 

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: 

 1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;  

2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid;  

3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;  

4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid; 5) oskab infot 

esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina; 

 6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;  

7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;  

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda 

tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega. 

 

3.2.  Ainevaldkonna kuuluvus  

Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse 1. klassist 9. klassini. 

Matemaatika nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine:  

 

I kooliaste – 10 nädalatundi, 1 lisatund 1.kl.  

II kooliaste – 13 nädalatundi, 1 lisatund 4.kl. ja 5. kl.  

III kooliaste – 13 nädalatundi  

 

3.3.  Ainevaldkonna kirjeldus  

Matemaatikaõppe eesmärgid põhikoolis  

Matemaatikaõpetajal on õpetamise eesmärk, et õpilased omandaksid ainest ülevaate. 

Põhikooliõpilastes kujundatakse eakohast matemaatikapädevust, st suutlikkust 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. Arendatakse oskust püstitada probleeme, leida erinevaid 

lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ning kontrollida tulemuse 

tõesust. Õpitakse loogiliselt arutlema, andmeid esitama erinevatel viisidel, põhjendama ja 

tõestama. 

 Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
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 1) tuleb toime kiiresti muutuvas maailmas ja kasutab matemaatilist kirjaoskust loovalt, sh 

digitaalselt;  

2) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 

matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, 

mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;  

3) väljendab oma arvamust aruteludes, teeb koostööd ülesandeid lahendades, sh veebipõhistes 

keskkondades;  

4) oskab hankida teavet erinevatest allikatest ja kasutada seda kriitiliselt;  

5) suudab oma arvamust põhjendada ja saab hakkama ülesande esitlemisega;  

6) kasutab õppides nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;  

7) valib ja analüüsib lahendusi ning kogeb eduelamusi ideede elluviimisest;  

8) esitab infot teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina, sh digitaalselt sobivat tarkvara 

kasutades;  

9) oskab lugeda ja koostada lihtsamaid jooniseid ning juhendeid;  

10) valdab edasiarendatud ruumikujutlust;  

11) valdab ülevaadet ainevaldkonnaga seotud erialade ja ametite kohta ning hindab oma 

võimeid ja huvi siduda tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega. 

Põhikooli matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas 

valitsevaid loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse 

kirjaliku, kalkulaatoril ja peastarvutuse oskus, tutvutakse õpilast ümbritsevate tasandiliste ja 

ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse kirjeldama suurustevahelisi seoseid funktsioonide 

abil ning omandatakse selleks vajalikud algebra põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus 

õpilast ümbritsevate juhuslike nähtuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest. Matemaatikat 

õppides tutvuvad õpilased loogiliste arutluste meetoditega. Põhikooli matemaatikas omandatud 

meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes, eeskätt loodusteaduslikke 

protsesse uurides ja kirjeldades.  

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 kogeda nn ahaaefekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu.   

 

 

3.4.  Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonnas  

 

Matemaatika õppimise kaudu arenevad matemaatikapädevuse kõrval kõik ülejäänud 

üldpädevused.  

Väärtuspädevus. Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased saavad 

tutvuda eri maade ja ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste 

mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning 

loodusega (nt sümmeetria, kuldlõige). Matemaatika õppimine eeldab järjepidevust, selle kaudu 

arenevad isiksuse omadustest eelkõige püsivus, sihikindlus ja täpsus. Kasvatatakse sallivalt 

suhtuma erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse.  
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Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste 

tekstülesannete lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada koostööoskust.  

Enesemääratluspädevus. Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva 

ülesannete lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi 

võimeid.  

Õpipädevus. Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada 

kõigest aru. Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on üldistamise ja analoogia 

kasutamise oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse kontekstidesse. Õpilases 

kujundatakse arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda 

iseseisva mõtlemise teel.  

Suhtluspädevus. Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt 

ja täpselt. Eelkõige toimub see hüpoteese ja teoreeme sõnastades ning ülesande lahendust 

vormistades. Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist 

ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse leidmiseks vajalikku infot. Matemaatika oluline 

roll on kujundada valmisolek erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) 

esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks. Arendatakse suutlikkust 

formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja 

valemite sisu tavakeeles.  

 

Ettevõtlikkuspädevus. Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. 

Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise 

kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, mille alusel sõnastatakse hüpotees ning otsitakse 

ideid hüpoteesi kehtivuse põhjendamiseks. Sellise tegevuse käigus arenevad oskus näha ja 

sõnastada probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Tõenäosusteooria, 

funktsioonide ja protsentarvutusega ülesannete lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti 

erinevate parameetrite põhjustatud muutusi, hindama oma riske ja toimima arukalt. Ühele 

ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning ideede 

genereerimise oskust.  

Ettevõtlikkuspädevust arendatakse mitmete eluliste andmetega ülesannete lahendamise kaudu.  

Digipädevus. Matemaatikat  õppides  kasutatakse  digivahendeid  info  leidmiseks  ning  saadud  

teabega probleemülesannete  lahendamiseks,  sh  loovate  ja  alternatiivsete  lahenduskäikude  

leidmiseks. Digivahendeid rakendatakse hüpoteese püstitades ja kontrollides, matemaatilisi ja 

elulisi  seoseid uurides  ning  visualiseerides.  Digitaalse  sisuloome  oskust  arendatakse  

uurimis-või  loovtööde koostamise ja vormistamise kaudu. Isikuandmeid sisaldavaid 

ülesandeid koostades ja lahendades pööratakse tähelepanu interneti turvalisusele ning 

igapäevaelu väärtuspõhimõtete järgimisele. 
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Jrk  Üldpädevused  Ainevaldkondlikud tegevused  

1.  Väärtuspädevus  Arendada mitmeid väärtusi: visadus, järjekindlus, täpsus ja 

ausus.   

Ühele ülesandele eri vaatenurgast lähenemine ja erinevate 

lahenduste otsimine , samasuguse mõtteviisi ülekandmist 

elulistesse kontekstidesse  

 Geomeetrias õpitu  nägemine  ümbritsevas looduses ja 

arhitektuuris.   

Püüdlemist ilu ja elegantsi poole oma mõttekäikudes ja 

loogilistes arutlustes  

2.  Sotsiaalne pädevus  Vastutustundlikku  käitumist  ühiskonnaliikmena  -  

sellesuunaliste tekstülesannete lahendamine. Matemaatiline 

statistika-  ühiskonda puudutavaid küsitlusi ja nende tulemusi 

matemaatikateadmiste abil kirjeldada.   

 Õpilastevaheline koostöö keerukate ülesannete lahendamisel.   

Projektitööd  

3.  Enesemääratluspädevus  Matemaatiliste ülesannete täiesti iseseisv lahendamine.  

4.  Õpipädevus  Arusaamine, mis on eduka õppimise alus. Kasutame selliseid 

meetodeid, kus õpilasel oleks võimalus materjali tunnetada 

sügavuti, uurida ise seoseid, tuua oma näiteid, selgitada ja 

põhjendada oma  mõttekäike ning reflekteerida oma tegevust. 

Reflekteerides peaks õpilane oskama vastata küsimustele: mida 

ma teen; milleks ma nii teen; kuidas ma toimin ja milleni 

jõudsin.   

Probleemülesannete lahendamine koos analüüsi- ja 

sünteesioskus, üldistamise ja analoogia kasutamise oskus ning 

seeläbi oskus õpitut üle kanda uude konteksti.   

Õpioskuste olümpiaad  

Mälumäng  

5.  Suhtluspädevus  Selget ja täpne väljendusviis. Teksti mõistmine.   

Tekstülesannete lahendamine , kus andmete ja otsitavate 

vaheliste seoste paremaks mõistmiseks kasutatakse erinevaid 

visualiseerimise võimalusi.  

6.  Matemaatikapädevus  Matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemne tundmine.   Üldine 

probleemi lahendamine , mis sisaldab endas oskust probleeme 

püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid 

rakendada, lahendusteid analüüsida, tulemuse tõesust hinnata.  

 Loogilise arutlemine, põhjendamime ja tõestamine , samuti 

erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, 

diagrammid, tekst) mõistmine ja kasutamime .  

 IKT võimaluste kasutamine.  Pranglimine  



5(8)  

 

7.  Ettevõtlikkuspädevus  Ülesandele iseseisvalt lahendustee otsimine, ideede 

genereerimine, hüpoteeside püstitamine ja nende tõesuse 

kontroll, suurustevaheliste seoste analüüs, suuruste (nähtuste) 

muutumise uurimine sõltuvalt parameetritest, sellega seoses 

riskide hindamine, optimaalse variandi otsing, paindlik 

mõtlemine (erinevad lahendusteed, erinevad rakendused), oma 

mõttekäikude põhjendamine .    

Lihavõtte- ja jõululaat  

8. Digipädevus Matemaatikat  õppides  kasutatakse  digivahendeid  info  

leidmiseks  ning  saadud  teabega probleemülesannete  

lahendamiseks,  sh  loovate  ja  alternatiivsete  lahenduskäikude  

leidmiseks. Digivahendeid rakendatakse hüpoteese püstitades ja 

kontrollides, matemaatilisi ja elulisi  seoseid uurides  ning  

visualiseerides.  Digitaalse  sisuloome  oskust  arendatakse  

uurimis-või  loovtööde koostamise ja vormistamise kaudu. 

Isikuandmeid sisaldavaid ülesandeid koostades ja lahendades 

pööratakse tähelepanu interneti turvalisusele ning igapäevaelu 

väärtuspõhimõtete järgimisele. 

 

 

 

3.5.  Lõiming  

 

3.5.1.  Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht põhilist teed pidi. Ühelt 

poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite 

kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi 

ainevaldkondi toetavast ning lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest 

ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses 

õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi 

ümbritseva maailmaga. 

Peale selle on ainete lõimimise võimsad vahendid kollegiaalses koostöös teiste ainete 

õpetajatega tehtavad õpilaste ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus. 

Kõige tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. 

Niisuguse koostöö viljakus sõltub eelkõige matemaatikaõpetajate teadmistest teistes 

valdkondades õpetatava ainese ja seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste 

valdkondade õpetajate arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt 

mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada.  

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse 

rohkesti võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. 

Lõimingut võõrkeeltega tugevdab õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid 

kasutama. Nii näiteks võiks eesti ja inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel 

sõnal „number” on eesti keeles kaks tähendust: arv ja number, keemiaõpetaja võiks 
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reaktsioonivõrrandite põhjal siduda ainete koguse leidmise võrdekujulise võrrandi ja 

protsentarvutuse kohta omandatud teadmiste ja oskustega.  

Eriline koht on internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks õpilane 

saama õpetuses uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise 

meetod teistes loodusainetes kasutatava meetodiga.  

 

 

3.5.2.  Läbivad teemad  

 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise 

kaudu.  

Näiteks seostub läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” matemaatika õppimisel 

järk-järgult kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse 

arendamise kaudu. Sama läbiv teema seondub näiteks ka matemaatikatundides hindamise 

kaudu antava hinnanguga õpilasevõimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma 

tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise 

lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, 

otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi.  

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” probleemistik jõuab matemaatikakursusesse 

eelkõige ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside 

kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse 

ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. 

Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad õpilased võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku 

tuleviku eest ning omandama sellekohaseid väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse 

kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust, hinnatakse kriitiliselt keskkonna ja 

inimarengu perspektiive. Selle teema käsitlemisel on tähtsal kohal protsentarvutus, muutumist 

ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid.  

Teema „Kultuuriline identiteet” seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika 

ajaloo elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. 

Protsentarvutuse ja statistika abil saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse 

mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne 

positsioon ühiskonnas jne).  

Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi 

õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega 

arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste 

suhtes. Sama teemaga seondub näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide käsitlemine, 

mis võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate 

arvnäitajate tähendusest.  
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Eriline tähendus matemaatika jaoks on läbival teemal „Tehnoloogia ja innovatsioon”. 

Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased 

ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus 

matemaatikal on tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige 

tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja 

arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat , et 

lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd. Matemaatika õpetus peaks 

pakkuma võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate 

inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades rakendatakse mitmesugust õpitarkvara.  

Teema „Teabekeskkond” seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt 

matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast 

juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.  

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid 

reaalseid andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite 

liikumisega seotud tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded 

ja graafikud). Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. 

Matemaatika sisemine loogika, meetod ja süsteemne ülesehitus on iseenesest olulised vaimselt 

tervet inimest kujundavad tegurid. Ka emotsionaalse tervise tagamisel on matemaatikaõpetusel 

kaalukas roll. Ahaaefektiga saadud probleemide lahendused, kaunid geomeetrilised 

konstruktsioonid jms võivad pakkuda õpilasele palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. 

Matemaatika õppimine ja õpetamine peaksid pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid 

emotsioone. 

 Teema „Väärtused ja kõlblus” külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga – korralikkuse, 

hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul 

on oluline roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega õpilaste vahel.  

  

        

Jrk 

nr  

Õpetuses  ja  kasvatuses

 käsitletavad läbivad teemad  

Ainevaldkondlikud tegevused  

1.  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine  Tulevase elu planeerimise tarvis on äärmiselt 

oluline oskus hinnata oma võimeid.   

2.  Keskkond ja jätkusuutlik areng  Protsentarvutus, muutumist ja seoseid 

kirjeldav matemaatika ning statistika. 

Tulevase elu planeerimise tarvis  oskus 

hinnata oma võimeid.  

3.  Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus  Elukutse  – raamatupidaja. Õpilasfirmad, 

laadad, probleemülesanded, jne  

4.  Kultuuriline identiteet   
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5.  Teabekeskkond  Matemaatika ajaloo elementidega tutvumine. 

Funktsioonide graafikud ja muud seoste 

esitusviisid. Nende abil  ühiskonnas 

toimuvate protsesside kirjeldamine.  

6.   Tehnoloogia  ja  innovatsioon  Matemaatilised  projektide ja praktilised  

ülesanded arvutiklassis  

7.  Tervis ja ohutus  Matemaatilised suurused ja mõõtmised läbi 

sportlike tegevuste  

8.  Väärtused ja kõlblus   Õppekäigud teenindusettevõtetesse,  

õpilaslaadad, rollimängud, grupitööd jne.  

 

 

3.6.4.  Füüsiline õpikeskkond  

 

 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.  

2. Kool võimaldab vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega sülearvutite või 

lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste 

harjutamiseks, seoste uurimiseks ja hüpoteeside püstitamiseks ning esitlustehnikat seoste 

visualiseerimiseks (sh dünaamiline geomeetria).  

3. Kool võimaldab tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektide kasutamise. 

4.  Kool võimaldab klassiruumis kasutada taskuarvutite komplekti.  

 

 

 Hindamine 

 Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende 

hierarhiline ülesehitus. 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine.  

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 

 3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 

mitterutiinsete ülesannete lahendamine.  

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundav hindamine 

annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase 

suhtumise kohta matemaatikasse. 

 1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna 

teadmistest ja oskustest ning õpilase hoiakutest ja väärtustest.  

2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal 

täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.  

3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. 

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades numbrilist hindamist.  

Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine, rakendamine ning 

arutlemine. Õpilane saab hinde „hea”, kui ta on omandanud matemaatika ainekavas esitatud 

õpitulemused teadmise ja rakendamise tasemel, ning hinde „väga hea”, kui ta on omandanud 

õpitulemused arutlemise tasemel. 


