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MATEMAATIKA 7. KLASSILE

MATEMAATIKA GÜMNAASIUMIS
Lea Lepmanni, Tiit Lepmanni ja Kal-
le Velskeri 10. klassi matemaatikaõpik 
ilmub aastavahetusel. Õpik tugineb 
samade autorite varasematele õpiku-
tele ning hõlmab täielikult nii güm-
naasiumi matemaatika ainekava laia 
kui ka kitsast kursust. Teisiti öeldes 
on õpik tervikuna mõeldud laia kur-
suse järgi õppijatele, kuid samuti on 
õpikus täpselt näidatud, milline tekst 
ja ülesanded vastavad kitsale mate-
maatikakursusele. Kitsale kursusele 
kohustuslikud teooriaosad on tähis-
tatud värvilise joonega veerisel, üles-
anded on paigutatud aga alajaotusse 
A. Laia kursuse järgi õppijad peavad 
oskama lahendada nii alajaotuse A 
kui ka B ülesandeid. B-osas leidub ka 
tärniga tähistatud raskemaid või aine-
kavaväliseid ülesandeid matemaatika-
huvilistele. Õpikus on ka mõned ko-
hustusliku ainekava välised teemad, 
mis on samuti märgitud tärniga.

Lai ja kitsas kursus koos 
Nii kitsast kui ka laia kursust hõlma-
vat õpikut on autorite arvates ots-
tarbekam ja mugavam kasutada kui 
kaht eraldi õpikut. Näiteks sobib 
sama õpik hästi kahele erineva tase-
mega klassile, kus erinevatel õppe-
aastatel võib olla erinev arv õpilasi. 
Õpetajal on väga lihtne leida ühest 
õpikust täiendavaid keerukamaid 
ülesandeid mõlema kursuse edasi-

jõudnutele. Kui õpilasel on isiklik 
õpik, ei tule tal seda õpitaseme vahe-
tamisel vahetada.

Mis sees, mis väljas
Uus 10. klassi õpik on liigendatud 
järgmiselt:
1.  Reaalarvud
2.  Avaldised
3.  Võrrandid ja võrrandisüsteemid
4.  Võrratused. Trigonomeetria I
5.  Trigonomeetria II
6.  Vektor tasandil
7.  Joone võrrand 
8.  Ülesandeid kordamiseks 
 Vastused

Võrreldes värsket õpikut 2004. 
aastal välja antud õpikuga on (laia 
matemaatikakursust silmas pidades) 
tehtud järgmised muudatused. 

Peatükist 1 on välja jäänud prot-
sentarvutust, tõenäosuse arvutamist 
ja arvu standardkuju kordavad ar-
tiklid. Samuti ei käsitleta enam ma-
temaatilise induktsiooni meetodit ja 
liitintressi. Juurde on tulnud kolm 
artiklit arvusüsteemidest.

Peatükk 2 on artiklite pealkirjade 
osas endine.

Peatükist 3 on võrratused viidud 
omaette peatükki 4. Välja on jäänud 
artikkel võrrandite ja võrrandisüs-
teemide koostamisest, kuid 9. klas-
sist on juurde tulnud murdvõrrandid 

Peatükist 5, kus käsitletakse põ-
hiliselt trigonomeetria küsimusi, on 
vektorite skalaarkorrutis viidud 6. 
peatükki Vektor tasandil. Välja on 
jäänud seni tärniga olnud artiklid 
nn poolnurga valemitest ja trigono-
meetriliste funktsioonide summa 
ning vahe teisendamisest korruti-
seks. Matemaatika kitsa kursuse ai-
nekava arvestades on kõnealuses-
se peatükki lisatud funktsioonid  
y = sin x,  y = cos x,  y = tan x ja nen-
de graafi kud. Kuigi neid funktsioo-
ne korratakse  uurimise eesmärgil ka 
11. klassi õpikus, on laia kursuse jär-
gi õppijatel soovitatav juba 10. klassis 
vastav osa samuti ära õppida.

Peatükk 6 sisaldab kogu vektorite 
osa tasandil. 

Peatükis 7 käsitletakse jooni ja 
nende võrrandeid endises mahus. 

Kuigi aine temaatika osas ei ole 
uues õpikus eriti suuri muutusi, on 
aine käsitlust püütud muuta selge-
maks ja lühemaks, kahjustamata 
seejuures esituse korrektsust. Kahe 
erineva taseme ülesandeid on püü-
tud varasemast täpsemalt piiritleda. 
Juurde on lisatud rakendusliku sisu-
ga ülesandeid ning mõningate tee-
made osas ka sobivaid ülesandeid 
kitsa kursuse tarvis. 

KALLE VELSKER,
autorite nimel

ja nende koostamisele viivad tekst-
ülesanded. Kui juurvõrrandid ei ol-
nud seni kohustuslikud, siis nüüd on 
nende käsitlemine kohustuslik. 

Peatükk 4. Võrratustest on välja 
jäänud juurvõrratused ja parameet-
rilised võrratused. Kohustuslikeks 
on muutunud intervallmeetodi, ab-
soluutväärtust sisaldavate võrratuste 
ja võrratuste tõestamise käsitlemine. 
Samuti käsitletakse siin teravnurga 
siinust, koosinust ja tangensit, mida 
varem õpiti 9. klassis. 

Enn Nurga, Aksel Telgmaa ja August 
Unduski uus 7. klassi matemaatika-
õpik ilmus 2011. aastal kaheosalise-
na. Õpiku sisu on viidud vastavusse 
uue ainekavaga. Õpiku kahes osas 
kokku on seitse peatükki, millest 
viimane on üldiseks kordamiseks. 
Kokku sisaldavad õpikud 1341 üles-
annet. Uute teemadena käsitletakse 
protsentarvutusi, kolmnurkset püst-
prismat, standardkujulisi arve ning 
koolimatemaatikas uusi mõisteid – 
protsendipunkti ja promilli. Välja on 
jäetud varem 7. klassis õpitud võr-
ratused ning trapets. Uue ainekava 
nõudmisi arvestades on täiendatud 
ja muudetud sõnastusi teoreetilise 
materjali ja ülesannete osas.

Iga peatükk algab loeteluga uutest 
mõistetest ja oskustest, mida pea-
tükis omandatakse. Peatükid lõpevad 
enesekontrolli ülesannetega. Mõle-
ma osa lõpus on valik vastuseid ning 
aineloend.

Positiivselt mõjub õpiku kujun-
dus, mis on meeldivalt mitmevär-
viline. Rohkesti on lisatud teema-
kohaseid skeeme ja pilte, mis aitavad 
teemast paremini aru saada. Keeru-
kamate ülesannete juurde on ääre-
märkustena antud lahendusvihjed. 
Reeglid ja kokkuvõtted teema täht-
samatest uutest teadmistest on ku-
jundatud pilkupüüdvalt. 

Eriti huvitav peatükk on oma si-
sukuse poolest „Võrrand aitab lahen-
dada tekstülesandeid”. Õpiku autorid 
on toonud palju näiteid (5 ülesan-
net) erinevat liiki tekstülesannete la-
hendamiseks. Need näited on antud 
põhjalike selgitustega. Tekstülesan-
netele on vajadusel lisatud ka skee-
me, mis hõlbustavad ülesande teksti 
mõistmist.
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