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1. Matemaatikapädevus 

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti 

suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate 

ülesannete modelleerimisel nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. 

Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemilahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust 

probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed 

analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida.  

Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti 

erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid) mõistmise ja 

kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika 

sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) võimaluste kasutamist. 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid karjääri 

planeerides; 

2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade 

mõistetest, seostest ning protseduuridest; 

3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste, esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt 

kui ka kirjalikult; 

4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning 

rakendab neid; 

5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid; 

6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, 

statistilisi ja ruumilisi seoseid; 

7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab 

igapäevaelu probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata 

matemaatilisi mudeleid igapäevaelu kontekstis; 

8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst), 

oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele; 



9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT 

vahendid jne) ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet. 

2. Ainevaldkonna kirjeldus 

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias 

matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest 

arusaamiseks. Erinevalt laiast matemaatikast ei ole kitsa matemaatika õppe põhiülesanne mitte 

matemaatika kui teadusharu enese tundmaõppimine, vaid peamine on matemaatika rakenduste 

vaatlemine inimest ümbritseva maailma teaduspõhiseks kirjeldamiseks ning elus toimetuleku 

tagamiseks.  

Selleks vajalik keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite 

ja protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude 

esitamise kaudu. Nii kitsas kui ka lai matemaatika annab õppijale vahendid ja oskused rakendada 

teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid.  

Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam 

huvituvatel õpilastel on võimalik kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja 

individuaalõpet. 

Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka laiale matemaatikale. Kitsale 

matemaatikale võib valikkursustena lisada ka laia matemaatika kursusi. Kitsa matemaatika järgi 

õppinud õpilastel on soovi korral võimalik üle minna laiale matemaatikale ja laia matemaatika 

järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab kool oma 

õppekavas.  

Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline 

tähtsus ja seda õpetatakse iseseisva ainena. Kitsa matemaatika läbimine võimaldab jätkata 

õpinguid aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.  

3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Matemaatika õppimise kaudu arendatakse matemaatikapädevuse kõrval kõiki ülejäänud 

üldpädevusi. 

Väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja ajastute 

matemaatikute saavutustega ning saavad seeläbi tajuda kultuuride seotust. Õpilasi juhitakse 

tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite harmooniat 

arhitektuuris ja looduses. Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust. 

Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellekohase 

kontekstiga tekstülesannete lahendamise kaudu. Probleemülesannete lahendusideede 

väljatöötamisel rühmatöö kaudu ning projektõppes arendatakse koostööoskust. Kahe erineva 

tasemega matemaatikakursuse olemasolu võimaldab paremini arvestada erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilasi. 

Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu 

võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige 

paremini avatud probleemülesanded. 

Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise 



oskust ning oskust kasutada õpitud teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, 

et ülesannete lahendusteid on võimalik leida üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel. 

Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Eelkõige toimub see mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või 

teoreemide sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid 

lahendades areneb funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema 

objektide seoseid. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek mõista, seostada ja 

edastada infot, mis on esitatud erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem). 

Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada 

matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 

Ettevõtlikkuspädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel kohal. Uute 

matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu: 

uuritakse objektide ühiseid omadusi, selle alusel sõnastatakse hüpotees ja otsitakse ideid selle 

kehtivuse põhjendamiseks. Säärase tegevuse käigus arenevad oskus näha ja sõnastada 

probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Tõenäosusteooria ja 

funktsioonidega (eeskätt selle ekstreemumiga) seotud ülesannete lahendamise kaudu õpitakse 

uurima objekti muutusi, mille on põhjustanud erinevad parameetrid, hindama riske ning otsima 

optimaalseid lahendusi. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku 

mõtlemist ja ideede genereerimise oskust. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse ka mitmete eluliste 

andmetega ülesannete lahendamise ning pikemate projekttööde kaudu. 

4. Lõiming 

4.1 Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Matemaatikaõpetuse lõimimise eeldused vertikaalselt (ainesiseselt) loob ainekavas pakutud 

kursuste järjestus. Matemaatikaõpetuse lõimimine horisontaalselt (teiste ainevaldkondade 

õpetusega ja õppeainetevälise infoga) toimub erinevate ainete õpetajate tihedas koostöös.  

Lõimimise organiseerimisel viitavad erinevate ainete õpetajad teemat käsitledes õpilaste 

varasematele või ka ees ootavatele kokkupuudetele selle teemaga teiste ainete õppimisel. 

Tavapäraselt käsitletakse teemat ajaliselt varem või samal ajal matemaatikas ning seejärel teistes 

ainetes. Samas on võimalik ka teistpidine järjekord.  

Ühelt poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite 

kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi 

ainevaldkondi toetavast ja lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest ainevaldkondadest 

ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse 

matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi ümbritseva maailmaga. 

Eriti niisuguste teemade puhul, kus on vaja lõimida nii ainesiseseid kui ka ainetevahelisi ja -

üleseid aspekte, on efektiivseim multidistsiplinaarne lähenemine. Näiteks saaks ühisteemana 

käsitleda meetermõõdustiku teket, levikut, selle seost Pariisi Kommuuniga, teaduse ja tehnika 

revolutsiooniga, jne. Seda teemat sügavuti avades on võimalik kasutada nii matemaatikat kui ka 

ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat, kirjandust, võõrkeeli jt õppeaineid.  

Küllap on reaalses koolitöös selliseid metateemasid siiski raske erinevate ainete sama nädala 

tundide kavasse lülitada ilma õppeainete loogilist struktuuri kahjustamata. Seevastu on 



interdistsiplinaarset vaadet teemale kerge rakendada õpilaste loovtöödes, uurimistöödes, 

kollektiivsete ettekannete koostamises õpilaste teaduskonverentsiks, projektõppes vms.  

4.2. Läbivad teemad 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu. 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” seostub kogu õppes järk-järgult 

kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. Enda 

tunnetuslike võimete reaalne hindamine on üks tähtsamaid edasise karjääriplaneerimise 

lähtetingimusi. Seega on oluline, et noor inimene saab matemaatikatundides hinnangu oma 

võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda, et selle põhjal oma karjääriplaneerimist korrigeerida, 

ent ka oma tunnetuslikke võimeid arendada. 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” probleemistik jõuab matemaatikakursusesse 

eelkõige seal esitatavate ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid 

keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat 

suhtumist ümbritseva suhtes ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Võimalikud on 

õuesõppetunnid ja õppekäigud. Eesmärk on saavutada, et õpilased õpiksid võtma isiklikku 

vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama vastavaid väärtushinnanguid ja 

käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust ning 

analüüsitakse keskkonna ja inimarengu perspektiive. Seda teemat käsitledes 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 järgi saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse 

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

positsioon ühiskonnas jt). 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine realiseerub eelkõige 

matemaatikaning teisi õppeaineid ja igapäevaelu integreerivate ühistegevuste kaudu 

(uurimistööd, rühmatööd,projektid jt). 

Eriti tähtsaks on muutunud teema „Tehnoloogia ja innovatsioon”. Matemaatikakursuse 

lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste 

protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest. Õpilast suunatakse kasutama IKT 

elulisi probleeme lahendades ning oma õppimist ja tööd tõhustades. Matemaatikaõpetus peaks 

igati pakkumavõimalusi ise avastada ja märgata seaduspärasusi ning seeläbi aitama kaasa loovate 

inimestekujunemisele. Seaduspärasusi avastades kasutatakse mitmesugust õpitarkvara. 

Teema „Teabekeskkond” seondub eriti oma meediamanipulatsioone hõlmavas 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 ohutuse seos sõidukite 

liikumise kiirusega, nakkushaiguste leviku eksponentsiaalne olemus, muid riskitegureid 

hõlmavate andmetega protsentülesanded ja graafikud). Matemaatikat õpetades ei saa alahinnata 



õpilaste positiivsete emotsioonide teket (nt kaunitest konstruktsioonidest, haaravatest 

probleemülesannetest). 

Teema „Väärtused ja kõlblus” külgneb matemaatika õppimisel eelkõige selle kõlbelise 

komponendiga – korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe 

kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate 

võimetega kaaslastesse. 


