
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppekava  2011 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: 

Matemaatika 

Klass: 

VIII klass 

 

 

Eesmärgid: 

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 

3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

6) kasutab õppides IKT vahendeid; 

7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

III kooliastme lõpuks õpilane: 

1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate eluvaldkondade ülesandeid 

lahendades; 

2) püstitab hüpoteese (sh matemaatilisi ning tervise, ohutuse ja keskkonna kohta), kontrollib neid, 

üldistab ning arutleb loogiliselt; 

3) põhjendab väiteid, on omandanud esmase tõestusoskuse; 

4) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit ja muid abivahendeid; 

5) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi; 

6) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

1. 

Arvutamine ratsionaalarvudega. Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). Arvu 

standardkuju. Naturaalarvulise astendajaga aste.  

Statistiline kogum ja selle karakteristikud (sagedus, suhteline sagedus, aritmeetiline keskmine). 

Tõenäosuse mõiste. 

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

2. 

Protsendi mõiste (kordavalt). Promilli mõiste tutvustavalt. Terviku leidmine protsendi järgi. 

Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. Kasvamise ja kahanemise väljendamine 

protsentides. 

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks. 

3.  

Üksliige ja hulkliige. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega. Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe 

ruudu valemid. 

Võrrandi põhiomadused. Lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem. Võrdekujuline võrrand. 

Võrdeline jaotamine. Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. 

4. 
Muutuv suurus, funktsioon. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Praktiline töö: võrdelise ja 

pöördvõrdelise seose määramine (nt liikumisel teepikkus, ajavahemik, kiirus). Lineaarfunktsioon.  

5. 

Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus. Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets, 
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korrapärane hulknurk). Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk, Thalese teoreem. Ringjoone 

puutuja. Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjoon. Sirgete paralleelsuse 

tunnused. Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. Kolmnurga mediaan ja raskuskese. Kolmnurkade 

sarnasuse tunnused. Hulknurkade sarnasus. 

Maa-alade plaanistamine.  

 

Õppetulemused: 
1. Arvutamine 

Õpilane: 

1) liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise astendajaga ratsionaalarve peast, 

kirjalikult ja taskuarvutiga ning rakendab tehete järjekorda; 

2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul; 

3) ümardab arve etteantud täpsuseni; 

4) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust ning kasutab astendamise reegleid; 

5) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste 

ja suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise järgi; 

6) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse klassikalise 

tõenäosuse. 

2. Protsent 

Õpilane: 

1) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi; 

2) väljendab kahe arvu jagatist protsentides; 

3) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest; 

4) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides; 

5) eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides; 

6) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, 

sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte; 

7) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

3. Algebra 

Õpilane: 

1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab üks- ja hulkliikmeid ning jagab 

üksliikmeid üksliikmega; 

2) tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget); 

3) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi; 

4) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja võrdekujulisi võrrandeid; 

5) lahendab lineaarvõrrandisüsteeme ning kasutab arvutit lineaarvõrrandisüsteeme graafiliselt 

lahendades; 

7) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. 

4. Funktsioonid 

Õpilane: 

1) selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust; 

2) selgitab võrdelise ja pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal; 

3) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb 

graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi; 

5) määrab valemi või graafiku põhjal funktsiooni liigi; 

 

5. Geomeetria 

Õpilane: 

1) joonestab ning konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud elementide 

järgi; 
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2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; 

3) defineerib kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, kolmnurga mediaani, kolmnurga ümber- 

ja siseringjoont ning kesk- ja piirdenurka; 

4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; 

5) selgitab teoreemi, eelduse, väite ja tõestuse tähendust; 

6) selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 

7) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid; 

8) kasutab kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust probleemülesandeid lahendades; 

 

 

Hindamine: 

Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetusprotsessid ja nende hierarhiline 

ülesehitus. 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni 

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. Kujundav hindamine on mittenumbriline. 

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

teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta. 

2. Koostöös kaaslaste ning 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. 

4. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel 

tasemel: teadmine, rakendamine ja 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. 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais  

Matemaatika õpik VIII klassile I ja II osa (AVITA) 

Malle Saks Matemaatika töövihik VIII klassile I ja II osa (AVITA) 
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