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 1. Ainevaldkond matemaatika  
 
1.1. Matemaatikapädevus  
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega 
erinevate ülesannete modelleerimisel nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes, aine- ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi 
lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust probleeme püstitada, faktide põhjal järeldusi teha, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, 
lahendusideed analüüsida ning tulemust hinnata ja selle tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise 
ning erinevate esitusviiside (sümbolite, valemite, graafikute, tabelite, diagrammide) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi 
matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist.  
Põhikooli lõpetaja:  

� omab ettekujutust matemaatika kohast inimtegevuses;  

� arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;  

� modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;  

� püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;  

� töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab loovalt erinevaid probleemülesandeid;  

� on omandanud erinevaid info esitamise meetodeid;  

� kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;  

� väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;  

� rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.  
 
1.2. Matemaatika kui ainevaldkonna ja õppeaine kirjeldus  
Põhikooli matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas valitsevaid loogilisi, kvantitatiivseid (koguselisi, suuruste ja 
hulkadega seonduvaid) ning ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril ja peastarvutamise 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 aru saamisele 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 ahhaa-
efekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu. Nii seoseid visualiseerides, hüpoteese püstitades kui ka teadmisi kinnistades kasutatakse IKT võimalusi. 
Olulisel kohal kogu õppeaja vältel on matemaatika väärtustamine ning eluks vajaliku positiivse suhtumise kujundamine.  
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1.3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonnas  
Matemaatika õppimise kaudu arenevad matemaatikapädevuse kõrval kõik ülejäänud vajalikud 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. Matemaatikateadmisi ja -oskusi peetakse väärtuseks kõigis 
eluvaldkondades.  

� Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste tekstülesannete lahendamise kaudu. Rühmatöös on 
võimalik arendada koostööoskusi. Erinevate statistiliste näitajate ja ülesannete põhjal ning klassi kui sotsiaalse grupi koosseisus tehakse adekvaatseid, 
objektiivseid ning tolerantsust arendavaid järeldusi.  

� 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 ning tema enda loogilise arutluse 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 
toimivust, kasulikkust. 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 ning 
koostatakse matemaatilisi projekte.  
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1.4. Lõiming  
 
1.4.1. Lõiming teiste 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 ainesisu ja seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade õpetajate 
arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada. Oluline roll ainetevahelisel lõimingul on 
klassiõpetajal, kes, tundes kõiki põhiaineid ning omades ettekujutust loov- ja oskusainete õpisisust, lõimib matemaatikat teiste õppeainetega igapäevaselt ning 
vahetult, pidades silmas üldõpetuslikku printsiipi.  
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 inglisekeelsel sõnal „number” on eesti keeles kaks tähendust: arv ja number, keemiaõpetaja võiks 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.  
 
1.4.2. Läbivad teemad  
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine 
juures viidete tegemise kaudu.  

� 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.  

� Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine – teema seostub matemaatika õppimisel järk-järgult kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva 
õppimise oskuse arendamise kaudu. Sama läbiv teema seondub näiteks ka matemaatika tundides hindamise kaudu antava hinnanguga õpilase võimele 
abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma tunnetusvõimete reaalne hindamine on oluline oma karjääri planeerimisel. Õpilast suunatakse arendama oma 
õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi.  

� Teabekeskkond – selle teemaga seondub oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste 
protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi. Õpilane koostab uurimistöö.  
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� Tehnoloogia ja innovatsioon – sellel läbival teemal on matemaatika jaoks eriline tähendus. Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja 
loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus matemaatikal on tihti 
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 (edaspidi IKT), et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada 
oma õppimist ja tööd. Matemaatikaõpetus peaks pakkuma võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate inimeste 
kujunemisele. Seaduspärasusi avastades rakendatakse mitmesugust õpitarkvara ja õpiprogramme.  

� Tervis ja ohutus – läbiv teema 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. Ahhaa-efektiga 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.  

� Väärtused ja kõlblus - teema külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga –korralikkuse, hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja 
aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on oluline roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse.  

� 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.  

� 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).  

 
 
2. Matemaatika  
 
2.1 Õppe ja kasvatuseesmärgid  
I kooliastme lõpetaja:  

� tunneb huvi matemaatika vastu, on uudishimulik uute matemaatika teadmiste ja oskuste omandamise suhtes;  
� tunneb matemaatikaga tegelemisest rõõmu;  
� teab matemaatika vajalikkust argielus, seotust igapäevaeluga;  
� väärtustab matemaatikat kui õppeainet;  
� oskab töötada iseseisvalt; oskab tööjuhisest iseseisvalt aru saada ning seda täita;  
� mõtestab oma tegevust ülesannet täites;  
� omab meeskonnatööoskusi, oskab töötada paarilisega ja rühmas;  
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� suudab ülesande lahendusideed põhjendada ning lahenduskäiku oma sõnadega selgitada;  
� kasutab (probleem)ülesannete lahendamisel varasemaid teadmisi ja seoseid nende vahel ning arutleb loogiliselt.  

 
II kooliastme lõpetaja:  

� keskendub õpiülesande täitmisele ja kasutab suunamise abil õpitud õpivõtteid;  
� oskab lahendada ülesandeid iseseisvalt;  
� oskab töötada õppekirjandusega ning seda enda jaoks mõtestada;  
� omab meeskonnatööoskusi, oskab töötada paarilisega ja rühmas;  
� seostab eelnevalt õpitut õpitavaga ning kasutab ülesannete lahendamisel loogilist mõtlemist;  
� oskab oma lahendusideid põhjendada ning lahenduskäike selgitada, kasutades õpitud termineid;  
� hindab ülesande tulemust ning tegelikkusele vastavust;  
� on ülesande lahendamisel loov, kuid peab lugu ka matemaatilisest täpsusest ja korrektsusest;  
� õpib oma eksimusest ning korrigeerib vajadusel oma tegevust;  
� kasutab erinevaid teabeallikaid uurimistööde, projektülesannete või probleemülesannete täitmiseks;  
� oskab kasutada lihtsamaid matemaatilisi arvutiprogramme;  
� tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.  

 
2.2 Hindamine  
Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava põhikooli riikliku õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest. Protsessi hindamisel 
arvestatakse õpilase taju ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid ja terviseseisundit. Individuaalse õppekava rakendamisel sätestatakse erisused individuaalses 
õppekavas. Õpetaja teavitab õpilasi hindamise põhimõtetest, ajast ja vormist. Õpitulemusi hinnatakse hinnete ja hinnangutega.  
Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende hierarhiline ülesehitus.  

� Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine, arvutamine, mõõtmine, 
klassifitseerimine/järjestamine.  

� Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine.  

� Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete ülesannete lahendamine.  
 
Hindamise vormidena kasutatakse protsessihindamist, kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist.  
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Kujundav 
hindamine on mittenumbriline, kas suuline või kirjalik.  

� Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.  

� Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma 
tugevuste ja nõrkuste kohta.  
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� Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.  

� 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 ning arutlemine. Alates II klassist kasutatakse õpilaste õpitulemuste hindamisel 
viiepallisüsteemi:  
Hindega „5” („väga hea”) hinnatakse suulist vastust/esitust, kirjalikku või praktilist tööd/tegevust, kui õpilane on omandanud nõutavad teadmised ja oskused.  
Hindega „4” („hea”) hinnatakse õpilast, kui tema teadmistes ja oskustes esineb väiksemaid eksimusi.  
Hindega „3” („rahuldav”) hinnatakse õpilast, kui tema teadmistes ja oskustes esineb puudusi ja vigu.  
Hindega „2” („puudulik”) hinnatakse õpilast, kui tema teadmistes ja oskustes esineb olulisi puudusi ja vigu. 
Hindega „1” („nõrk”) hinnatakse, kui õpilane ei ole omandanud nõutavaid teadmisi ja oskusi.  
Kui õpitulemuste hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemusi järgmise skaala alusel:  
„5” („väga hea”) 90-100% võimalikust punktide arvust;  
„4” („hea”) 75-89% võimalikust punktide arvust;  
„3” („rahuldav”) 50-74% võimalikust punktide arvust;  
„2” („puudulik”) 20-49% võimalikust punktide arvust;  
„1” („nõrk”) 0-19% võimalikust punktide arvust.  
Lähtuvalt ülesande raskusest on õpetajal õigus muuta punktiarvestuse skaalat 5% ulatuses  
 
 
 
2.3 I kooliaste  
 
2.3.1 I kooliastmes taotletavad pädevused  
Esimese kooliastme lõpus õpilane:  

� tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, 
harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise vahel;  

� oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida;  

� suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning 
seda suuliselt ja kirjalikult esitada;  

� arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades;  

� oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning 
lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda;  

� oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid.  
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Hindamine 1. klassis 
1.klassi õpilase tööle antakse sõnaline hinnang lähtuvalt tema arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning 
õpitulemustest. Suulisi hinnanguid saavad õpilased pidevalt, kokkuvõtvaid kirjalikke hinnanguid antakse iga õppeveerandi lõpul. Kokkuvõtvates hinnangutes 
tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes.  
 
„Väga tubli” 
Avaldab oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist, põhjendades seda selgelt ja arusaadavalt. 
Arvutab veatult suuliselt ja kirjalikult õpitu ulatuses. 
Vaatleb, võrdleb, leiab seoseid veatult; kasutab ja rakendab iseseisvalt õpitud reegleid. 
Loeb ja saab iseseisvalt ülesannete juhistest aru ning toimib neid järgides. 
 
„Hea” 
Avaldab oma arvamust, põhjendades seda arusaadavalt. 
Arvutab suuliselt ja kirjalikult õpitu ulatuses, kuid teeb üksikuid vigu. 
Vaatleb, võrdleb, leiab seoseid; õpitud reeglite kasutamisel vajab vahel abi. 
Loeb ja saab iseseisvalt ülesannete juhistest aru, kuid mõnikord eksib neid järgides. 
 
„Harjuta veel” 
Avaldab oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist, kuid ei oska selgelt ja arusaadavalt põhjendada. 
Arvutab suuliselt ja kirjalikult õpitu ulatuses, kuid teeb vigu või eksib õpitud reeglite rakendamisel; kasutab abi õpitud reeglite rakendamisel. 
Vaatleb, võrdleb, kuid vahel ei oska leida seoseid.  
Loeb ja saab ülesannete juhistest aru, kuid tihti eksib neid järgides. 
 
„Vajad abi” 
Ei avalda oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist või kahtleb tihti nendes. 
Arvutamisega on suuri raskusi, ei oska kasutada või kasutab väga vähesel määral õpitud reegleid. 
Võrdleb üldiselt, ei leia seoseid. 
Lugemisega ja ülesannetest arusaamisega on raskusi. 
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2.3.2 Matemaatika ainekava I klassile 
Teema  
 

Õppesisu  
 

Taotletavad õppetulemused  
 

Lõiming teiste 
õppeainetega  

Arvutamine  
 

Arvud 0–100, nende tundmine, lugemine, 
kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine.  
Järgarvud.  
Märgid +, -, =, >, <.  
 

• loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100;  
• paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 

piires;  
• teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem;  
• loeb ja kirjutab järgarve;  

Eesti keel: 
 mõistete number ja arv 
erisus; arvsõnade kokku- 
ja lahkukirjutamine, 
milliste arvude järele ja 
millal lisatakse punkt  
 
Kehaline kasvatus:  
rivis loendamine  
 
Loodus- ja 
inimeseõpetus:  
looduslike objektide 
loendamine  
 
Arvutiõpetus:  
pranglimine  

Liitmine ja lahutamine 20 piires.  
Liitmise ja lahutamise vaheline seos.  
Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja 
piires.  

• liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta 
kümnest 20 piires;  

• omab esialgsed oskused lahutamiseks üleminekuga 
kümnest 20 piires;  

• nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises 
arvus;  

• liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires  
• arvutiprogrammide kasutamine nõutavate 

arvutusoskuste harjutamiseks  
Lihtsaimad tähte sisaldavad võrdused.  
 

• asendab proovimise teel lihtsaimasse võrdustesse 
seal puuduvat arvu oma arvutusoskuste piires  

Mõõtmine ja 
tekstülesanded  
 

Mõõtühikud: meeter, sentimeeter,  
 

• kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate 
suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid m ja cm;  

• mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme 
mõõtmeid meetrites või sentimeetrites;  

• teab seost 1 m = 100 cm;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus:  
iseenda ja kaaslaste 
mõõtmine, võrdlemine; 
erinevate esemete ja 
ruumide mõõtmine; 
kooliaias olevate taimede 
mõõtmine, oma puu 
jälgimine ja mõõtmine 
põhikooli jooksul  
 

gramm, kilogramm,  
 

• kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm 
tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid kg 
ja g;  

liiter,  • kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist l; 
minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta;  
kella tundmine täis-, veerand-, pool- ja 
kolmeveerandtundides.  

• nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja 
aasta;  

• leiab tegevuse kestust tundides;  
• ütleb kellaaegu (ilma sõnu “veerand” ja “kolmveerand” 

kasutamata, näit. 18.15);  
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• teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi;  
käibivad rahaühikud.  
 

• nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid 
lihtsamates tehingutes;  

• teab seost 1 euro = 100 senti.  
Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires 
liitmisele ja lahutamisele.  
 

• koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast 
osa eraldades ja hulki võrreldes;  

• lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid liitmisele ja 
lahutamisele 20 piires;  

• püstitab ise küsimusi osalise tekstiga ülesannetes;  
• hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud 

tulemuse reaalsust.  
Geomeetrilised 
kujundid  
 

Punkt, sirglõik ja sirge.  
 

• eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja 
sirglõik;  

• joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus: 
mis kujuga on teatud 
objektid meie ümber ja 
looduses ning nende 
võrdlemine.  
 
Geomeetrilised kujundid 
maailmas, tuntumad 
ehitised.  

Ruut, ristkülik ja kolmnurk; nende 
elemendid tipp, külg ja nurk. Ring.  
 

• eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest 
kujunditest; näitab nende tippe, külgi ja nurki;  

• eristab ringe teistest kujunditest;  
Kuup, risttahukas ja püramiid; nende tipud, 
servad ja tahud. Kera.  
 

• eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest 
ruumilistest kujunditest; näitab maketil nende tippe, 
servi ja tahke;  

• eristab kera teistest ruumilistest kujunditest;  
Esemete ja kujundite rühmitamine, asukoha 
ja suuruse kirjeldamine ning võrdlemine.  
 

• rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel;  
• võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ja suurustunnustel;  

Geomeetrilised kujundid meie ümber.  • leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi 
kujundeid. 

Kordamine (9 tundi)    
Õppekirjandus: 
Kaja Belials, Tiina Lõhmus MATEMAATIKA  TÖÖRAAMAT  1. KLASSILE   1. osa    2. osa. Kirjastus: AVITA  2011 
Tiina  Lõhmus, MATEMAATIKA  ISESEISVAD  TÖÖD  1.KLASSILE   1.osa   2. osa. Kirjastus: AVITA 2012 
Tiina Lõhmus MATEMAATIKA ISESEISVAD TÖÖD 1. KLASSILE AVITA 2012 
GEMEETRILISED KUJUNDID AS Bit 2011 
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2.3.3. Matemaatika ainekava II klassile 
Teema  
 

Õppesisu  Taotletavad õppetulemused  Lõiming teiste 
õppeainetega  

Arvutamine  
 

Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine, 
kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine.  
 

• loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 – 1000;  
• nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;  
• selgitab arvvõrduse ja võrratuse erinevat tähendust;  
• võrdleb mitme liitmis- või lahutamistehtega arvavaldiste 

väärtusi;  
• arvutiprogrammide kasutamine nõutavate 

arvutusoskuste harjutamiseks;  
 

Arvutiõpetus: 
pranglimine  
 

Mõisted: üheline, kümneline, sajaline.  
 

• nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus järke (ühelised, 
kümnelised, sajalised); määrab nende arvu;  

• esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste 
summana;  

• esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste ja 
sajaliste summana;  

Arvu suurendamine ja vähendamine teatud 
arvu võrra.  

• selgitab ja kasutab õigesti mõisteid vähendada teatud 

arvu võrra, suurendada teatud arvu võrra; 
Liitmis- ja lahutamistehte liikmete 
nimetused.  

• nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja 
lahutamistehte liikmeid (vähendatav, vähendaja, vahe);  

Liitmine ja lahutamine peast 20 piires.  
Peast ühekohalise arvu liitmine 
kahekohalise arvuga 100 piires.  
Peast kahekohalisest arvust ühekohalise 
arvu lahutamine 100 piires.  
Täiskümnete ja -sadade liitmine ja 
lahutamine 1000 piires.  
Mitme tehtega liitmis- ja 
lahutamisülesanded.  

• liidab ja lahutab peast 20 piires;  
• arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja 

lahutamisülesandeid;  
• liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise 

arvuga 100 piires;  
• lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 

piires;  
• liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires;  

 
Korrutamise seos liitmisega.  
Arvude 1 – 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 
4 ja 5-ga.  
Korrutamise ja jagamise vaheline seos.  

• selgitab korrutamist liitmise kaudu;  
• korrutab arve 1 – 10 ja jagab kahe, kolme, nelja ja 

viiega;  
• selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust 
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korrutamise kaudu;  
Täht arvu tähisena.  
Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes 
analoogia ja proovimise teel.  

• leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või 
analoogia teel;  

• täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis;  
Mõõtmine ja 
tekstülesanded  
 

Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, 
sentimeeter.  
 

• kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate suuruste 
kaudu, kasutab kilomeetri tähist km;  

• selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud 
praktiliste ülesannete põhjal;  

• hindab lihtsamatel juhtudel pikkust silma järgi 
(täismeetrites või täissentimeetrites);  

• teisendab meetrid detsimeetriteks, detsimeetrid 
sentimeetriteks;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus:  
Eesti metsloomade 
suuruste võrdlemine.  
Inimkeha mõõtmine 
vanade mõõtühikutega, nt 
vaks, küünar jne.  

Massiühikud kilogramm, gramm.  
 

• kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate 
suuruste kaudu;  

• võrdleb erinevate esemete masse;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus: 
ilmastikuvaatlused, 
võrdlemine.  
 

Mahuühik liiter  
 

• kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit, kolmveerand 
liitrit tuttavate suuruste kaudu;  

Kordamine (9 tundi)    
Õppekirjandus: 
M. Saks, T. Lõhmus (2012) Matemaatika 2. klassile 1. ja 2. osa :Avita  
M. Saks (2012) Matemaatika iseseisvad tööd 2. klassile 1. ja 2. osa : Avita 
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2.3.4. Matemaatika ainekava III klassile 
Teema  
 

Õppesisu  Taotletavad õppetulemused  Lõiming teiste 
õppeainetega  

Arvutamine  
 

Arvud 0 – 10 000, nende esitus üheliste, 
kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 
summana.  
Arvude võrdlemine ja järjestamine 10 000 
piires.  
Peast kahekohaliste arvude liitmine ja 
lahutamine 100 piires.  
Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 
piires.  
 
Korrutustabel.  
Korrutamis- ja jagamistehte liikmete 
nimetused.  
Mõisted: korda suurem, korda väiksem.  
 
 
  

• loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni 10 000-ni;  
• nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;  
• määrab arvu asukoha naturaalarvude seas;  
• esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 

summana;  
• liidab ja lahutab peast arve 100 piires;  
• liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires;  
• selgitab avaldises olevate tehete järjekorda;  
• arvutiprogrammide kasutamine nõutavate 

arvutusoskuste harjutamiseks  
• nimetab korrutamis- ja jagamistehte liikmeid (tegur, 

korrutis, jagatav, jagaja, jagatis);  
• selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet;  
• valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast arve 

korrutustabeli piires, korrutab arvudega 1 ja 0;  
• korrutab peast ühekohalist arvu kahekohalise arvuga ja 

jagab peast kahekohalist arvu ühekohalise arvuga 100 
piires;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus: 
Eesti kaart – kõrguste ja 
kauguste mõõtmine, 
võrdlemine; 
tähtsamad leiutised 
maailmas möödunud 
sajanditel;  
ajatelje koostamine. 
  
Muusika:  
noodipikkused ja takt.  

Tähe arvväärtuse leidmine võrduses 
analoogia abil.  

• täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis;  
• leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või 

analoogia teel;  
Arvavaldis, tehete järjekord ja sulud.  
Summa korrutamine ja jagamine arvuga.  

• määrab tehete järjekorra avaldises (sulud, 
korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine);  

Mõõtmine ja 
tekstülesanded  
 

Mõõtühikud millimeeter, tonn ja sajand.  
Mõõtühikute teisendusi (lihtsamad 
igapäevaelus ettetulevad juhud).  

• nimetab pikkusmõõte millimeetrist kilomeetrini ja 
kirjeldab neid tuntud suuruste abil;  

• nimetab massiühikuid gramm, kilogramm, tonn ja 
kirjeldab neid tuntud suuruste abil;  

• nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu, nädal, ööpäev, 
tund, minut, sekund ja kirjeldab neid oma elus 
asetleidvate sündmuste abil;  

Loodus- ja 
inimeseõpetus:  
Eesti kaart – kõrguste ja 
kauguste mõõtmine, 
võrdlemine; 
tähtsamad leiutised 
maailmas möödunud 
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• teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt vaid 
naaberühikud);  

• arvutab nimega arvudega 

sajanditel;  
ajatelje koostamine. 
  
Muusika: noodipikkused 
ja takt  

Murrud 1/2, 1/3, 1/4, 1/5.  
Nende murdude põhjal arvust osa leidmine. • selgitab murdude 

5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
;

1

1
  tähendust;  

• leiab
5

1
;

4

1
;

3

1
;

2

1
;

1

1
  osa arvust;  

• selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse osa järgi arvu;  
Ühe- ja kahetehteliste tekstülesannete 
lahendamine. Ühetehteliste tekstülesannete 
koostamine.  
 

• lahendab ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid õpitud 
arvutusoskuse piires;  

• koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid;  
• püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud küsimused;  
• hindab saadud tulemuste reaalsust  

Geomeetrilised 
kujundid  
 

Murdjoon, hulknurk, ristkülik, ruut ja 
kolmnurk, nende elemendid.  
Murdjoone pikkuse ning ruudu, ristküliku ja 
kolmnurga ümbermõõdu leidmine.  

• eristab murdjoont teistest joontest; mõõdab ja arvutab 
murdjoone pikkuse sentimeetrites;  

• joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu, joonlaua abil;  
• arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu 

küljepikkuste kaudu;  

Õuesõpe, loodus- ja 
inimeseõpetus:  
looduses geomeetriliste 
kujundite leidmine, 
pildistamine 
  
Käsitöö:  
õpitud kujundeid ja 
sümmeetriat sisaldava 
mustri koostamine ja 
tikkimine.  
 
Kunstiõpetus: 
ruumikujundus, oma toa 
disainimine, plaani 
joonestamine.  

Võrdkülgne kolmnurk, selle joonestamine 
sirkli ja joonlaua abil.  
Ring ja ringjoon, raadius ja keskpunkt. 
Etteantud raadiusega ringjoone 
joonestamine.  

• kirjeldab võrdkülgset kolmnurka;  
• joonestab võrdkülgset kolmnurka sirkli ja joonlaua abil;  
• joonestab erineva raadiusega ringjooni; märgib 

ringjoone raadiuse ja keskpunkti;  
 

Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, 
kolm- ja nelinurkne püramiid. Nende 
põhilised elemendid (servad, tipud, tahud).  
Geomeetrilised kujundid igapäevaelus.  

• leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi kujundeid;  
• eristab kuupi ja risttahukat teistest kehadest ning 

nimetab ja näitab nende tippe, servi, tahke;  
• näitab maketi abil silindri põhju ja külgpinda; nimetab 

põhjaks olevat ringi;  
• näitab maketi abil koonuse külgpinda, tippu ja põhja; 

nimetab põhjaks olevat ringi;  
• näitab ja nimetab maketi abil püramiidi külgtahke, 

põhja, tippe;  
• eristab kolm-ja nelinurkset püramiidi põhja järgi.  
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Kordamine (9 tundi)     
 
Õppekirjandus:   
Lõhmus, T. , Saks, M. , MATEMAATIKA 3. klassile I ja II osa.  Avita 2013 
Lõhmus, T. , Saks, M. , MATEMAATIKA  TÖÖVIHIK  3. klassile I ja II osa.  Avita 2013 
Saks, M. MATEMAATIKA TUNNIKONTROLLID.   Avita 2014 
Saks, M. MATEMAATI KA KONTROLLTÖÖD.   Avita 2014 
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2.4 II kooliaste  
 
2.4.1. Taotletavad pädevused II kooliastmes  

� oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt 
õppeülesande iseärasustest;  

� oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning 
oma tegevust korrigeerida;  

� oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides;  
� on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates 

eluvaldkondades;  
� väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest 

ja looduse uurimisest;  
� oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste;  
� oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja 

arvamusel. 
 
 
2.4.2. Matemaatika ainekava IV klassile 
Teema  
 

Õppesisu  Taotletavad õppetulemused  Lõiming teiste 
õppeainetega  
 

Arvutamine  
 

Arvude lugemine ja kirjutamine, nende 
esitamine üheliste, kümneliste, sajaliste, 
tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste 
summana.  
 

• selgitab näidete varal termineid arv ja number; kasutab 
neid ülesannetes;  

• kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires; esitab arvu 
üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne- ja 
sajatuhandeliste summana;  

• võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule eelneva 
või järgneva arvu;  

• kujutab arve arvkiirel;  

Eesti keel:  
- pöörata tähelepanu 
arvsõnade kokku- ja 
lahkukirjutamisele,  
- selgitada, milliste 
arvude järele ja millal 
lisatakse punkt,  
- õpetada matemaatiliste 
avaldiste poolitamist,  
- selgitada õpilastele 
mõistete number ja arv 
erisust jne loendamisel  
matemaatikas peavad 
õpilaste poolt kirja 

Liitmine ja lahutamine, nende omadused.  
Kirjalik liitmine ja lahutamine.  

• nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente 
(liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe);  

• tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste 
vahelisi seoseid;  

• kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja 
vastupidi;  
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• sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi (liidetavate 
vahetuvuse ja rühmitamise omadus) ja kasutab neid 
arvutamise hõlbustamiseks;  

• sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe 
lahutamise ning arvule vahe liitmise omadusi ja kasutab 
neid arvutamisel;  

• kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel;  
• liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve;  
• liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab 

oma tegevust;  

pandud laused sisaldama 
kirjavahemärke, punkti  
tekstülesannete sisust 
arusaamine, 
tekstülesannete õige 
koostamine ja küsimuste 
esitamine. 
  
Loodus- ja 
inimeseõpetus: 
naturaalarvumõiste meid 
ümbritsevate objektide 
abil võiks kasutada 
loodusteaduslikke 
situatsioone, mida 
õpilased on kogenud 
praktilistes töödes; 
sajandid. 
 
Ühiskonnaõpetus:  
tekstülesannete 
koostamine elust enesest. 
  
Loodusõpetus:  
Näited teabeallikatest.  
 
Matemaatikaülesanded 
elust enesest.  
 
Laulmine:  
Noodipikkused.  
 
 

Naturaalarvude korrutamine.  
Korrutamise omadused.  
Kirjalik korrutamine.  

• nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis);  
• esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana 

või selle summa korrutisena;  
• kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja 

vastupidi;  
• tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi 

seoseid;  
• sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: 

tegurite vahetuvus, tegurite rühmitamine, summa 
korrutamine arvuga;  

• kasutab korrutamise omadusi arvutamise 
lihtsustamiseks;  

• korrutab peast arve 100 piires;  
• korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga;  
• arvutab enam kui kahe arvu korrutist;  
• korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve ja 

kuni kolmekohalisi arve järkarvudega;  
Naturaalarvude jagamine.  
Jäägiga jagamine.  
Kirjalik jagamine.  
Arv null tehetes.  

• nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja, 
jagatis);  

• tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse vahelisi 
seoseid;  

• jagab peast arve korrutustabeli piires;  
• kontrollib jagamistehte tulemust korrutamise abil;  
• selgitab, mida tähendab “üks arv jagub teisega”;  
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• jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise tähendust;  
• jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100 ja 1000-ga;  
• jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega;  
• jagab summat arvuga;  
• jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja kahekohalise 

arvuga;  
• liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga;  
• selgitab, millega võrdub null jagatud arvuga ja nulliga 

jagamise võimatust;  
Tehete järjekord.  
 

• tunneb tehete järjekorda sulgudeta ja ühe paari 
sulgudega arvavaldises;  

• arvutab kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste väärtuse;  
Naturaalarvu ruut.  
 

• selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab naturaalarvu 
ruudu;  

• teab peast arvude 0 – 10 ruutusid;  
• kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel;  

Murrud.  
 

• selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust;  
• kujutab joonisel murdu osana tervikust;  
• nimetab joonisel märgitud terviku osale vastava murru;  
• arvutab osa (ühe kahendiku, kolmandiku jne) tervikust;  

Rooma numbrid.  
 

• loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma numbreid (kuni 
kolmekümneni), selgitab arvu üleskirjutuse põhimõtet;  

Andmed ja algebra  
 

Tekstülesanded.  
 

• lahendab kuni kolmetehtelisi elulise sisuga 
tekstülesandeid;  

• modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid;  
• koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi tekstülesandeid;  
• hindab ülesande lahendustulemuse reaalsust;  

Ühiskonnaõpetus:  
Koostada tekstülesandeid 
rahvastiku, struktuuri, 
isikliku eelarve kohta. 
Probleemsete 
tekstülesannete 
koostamine. 
  
Loodusõpetus:  
Koduasula võrdlus teise 
asulaga jne  
Andmete kogumine 

Rooma numbrid • tunneb rooma numbreid ja oskab neid kasutada 
Täht võrduses.  
 

• leiab ühetehtelisest võrdusest tähe arvväärtuse 
arvutamise või analoogia teel  
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õpilaste poolt  
 

Geomeetrilised 
kujundid ja mõõtmine  
 

Kolmnurk.  
 

• leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki ning eristab neid;  
• nimetab ja näitab kolmnurga külgi, tippe ja nurki;  
• joonestab kolmnurka kolme külje järgi;  
• selgitab kolmnurga ümbermõõdu tähendust ja näitab 

ümbermõõtu joonisel;  
• arvutab kolmnurga ümbermõõtu nii külgede mõõtmise 

teel kui ka etteantud küljepikkuste korral;  

Loodusõpetus : 
kolmnurga, ruudu, 
ristküliku mõisted 
vastavate reaalsuses 
esinevate objektide 
jälgimise teel  
Kunst -geomeetriliste 
kujundite joonestamine; 
mingi õpitud kujundeid ja 
sümmeetriat sisaldava 
mustri koostamine, 
näiteid arhitektuurist. 
  
Eesti keel : 
nimega arvude õige 
kirjutamine lugemine. 
 
Loodusõpetus: 
matemaatika tekstides 
kasutada loodusõpetuse 
tundides praktilise 
töödega saadud 
kogemuslikke 
situatsioone. 
 
Inimeseõpetus -
kaubandusülesannete 
koostamine õpilaste poolt 
erinevatest allikatest 
teabe otsimisega, 
ülesanded elust enese  

Nelinurk, ristkülik ja ruut.  
 

• leiab ümbritsevast ruumist nelinurki, ristkülikuid ja 
ruute ning eristab neid;  

• nimetab ning näitab ristküliku ja ruudu külgi, 
vastaskülgi, lähiskülgi, tippe ja nurki;  

• joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil;  
• selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja näitab 

ümbermõõtu joonisel;  
• arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu;  
• selgitab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala tähendust 

joonise abil;  
• teab peast ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu 

ning pindala valemeid;  
• arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala;  

Kujundi ümbermõõdu ja pindala leidmine.  
 

• kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel sobivaid 
mõõtühikuid;  

• arvutab kolmnurkadest ja tuntud nelinurkadest koosneva 
liitkujundi ümbermõõdu;  

• arvutab tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi 
pindala;  

• rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete 
lahendamisel;  

Pikkusühikud.  
 

• nimetab pikkusühikuid mm, cm, dm, m, km, selgitab 
nende ühikute vahelisi seoseid;  

• mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi, kasutades 
sobivaid mõõtühikuid;  
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• toob näiteid erinevate pikkuste kohta, hindab pikkusi 
silma järgi;  

• teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks;  
Pindalaühikud.  
 

• selgitab pindalaühikute mm², cm², dm², m², ha, km² 
tähendust;  

• kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid;  
• selgitab pindalaühikute vahelisi seoseid;  

Massiühikud.  
 

• nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab massiühikute 
vahelisi seoseid; kasutab massi arvutamisel sobivaid 
ühikuid;  

• toob näiteid erinevate masside kohta, hindab massi 
ligikaudu;  

Mahuühikud.  • kirjeldab mahuühikut liiter, hindab keha mahtu 
ligikaudu; 

Rahaühikud.  
 

• nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid, selgitab 
rahaühikute vahelisi seoseid, kasutab arvutustes 
rahaühikuid;  

Ajaühikud.  
 

• nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut, sekund, 
ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand; teab nimetatud 
ajaühikute vahelisi seoseid;  

Kiirus ja kiirusühikud.  
 

• selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse, teepikkuse ja aja 
vahelist seost;  

• kasutab kiirusühikut km/h lihtsamates ülesannetes;  
 

Temperatuuri mõõtmine.  
 

• loeb termomeetri skaalalt temperatuuri kraadides märgib 
etteantud temperatuuri skaalale;  

• kasutab külmakraadide märkimisel negatiivseid arve;  
Arvutamine nimega arvudega.  
 

• liidab ja lahutab nimega arve;  
• korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga;  
• jagab nimega arve ühekohalise arvuga, kui kõik ühikud 

jaguvad antud arvuga;  
• kasutab mõõtühikuid tekstülesannete lahendamisel;  
• otsib iseseisvalt teabeallikatest näiteid erinevate suuruste 

(pikkus, pindala, mass, maht, aeg, temperatuur) kohta, 
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esitab neid tabelis.  
Kordamine (9 tundi)     
Õppekirjandus: 
Kalju Kaasik MATEMAATIKA ÕPIK 4. KLASSILE 1. osa AVITA 2011 
Kalju Kaasik MATEMAATIKA ÕPIK 4: KLASSILE 2. osa AVITA 2011 
Malle Saks MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 4: KLASSILE 1. osa AVITA 2011 
Malle Saks MATEMAATIKA TÖÖVIHIK 4: KLASSILE 2. osa AVITA 2011 
Aino Kaasik MATEMAATIKA KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 4. KLASSILE AVITA 2011 
 
 
 


