
 

 

 

 

Ainekava 

Matemaatika 9. klass 

Õppeaine maht 140  tundi õppeaastas 

 

Õppe sisu ja taotletavad õpitulemused 

            

Ruutvõrrand  ja ruutfunktsioon  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Arvu  ruutjuur.Ruutjuur  korrutisest  ja 

jagatisest. 

Ruutvõrrand. 

Ruutvõrrandi lahendivalem.   

Ruutvõrrandi diskriminant. 

Taandatud  ruutvõrrand.    

Lihtsamate  tekstülesannte lahendamine   

 

tunneb  ära ruutvõrrandi;   

teab  ruutvõrrandi  liikmeid ja nende  

kordajaid;     

viib  ruutvõrrandi  normaalkujule;  

eristab  täielikke  ja mittetäielikke  

ruutvõrrandeid;    

taandab  ruutvõrrandi;   

lahendab  mittetäielikke  ruutvõrrandeid; 

lahendab täielikke(taandamata ja taandatud) 

ruutvõrrandeid;    

kontrollib ruutvõrrandi  lahendeid, teab  

ruutvõrrandi  lahendite  arvu seost 

diskriminandiga;   

lahendab  lihtsamaid  tekstülesandeid 

ruutvõrrandi  abil. 

Ruutfunktsioon  ja selle graafik y=ax2 +bx  + 

c 

Parabooli  nullkohad ja haripunkt. 

Tunneb  ära  ruutfunktsiooni  teiste  

funktsioonide seast; 

teab ruutliikme ,lineaarliikme ja vabaliikme 

mõistet;      

joonestab  ruutfunktsiooni  graafiku ja  selgitab  

ruutliikme kordaja  ja    vabaliikme  

geomeetrilist  tähendust;   

teab nullkohtade  tähendust, leiab  nullkohad  

graafikult  ja arvutades  lahendades 

ruutvõrrandi;     

leiab  jooniselt  haripunkti ja  arvutades  

valemiga;     

kasutab  funktsioone lihtsamate probleemide  

modelleerimisel. 

             

Ratsionaalavaldised        

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Algebraline murd, selle taandamine 

Teheted algebraliste  murdudega.  

Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 

(kahetehtelisi ülesandeid). 

tegurdab ruutkolmliiget, teab, millist  võrdust  

nimetatakse samasuseks;   

teab algebralise  murru  põhiomadust, taandab  

algebralise murru  kasutades  hulkliikmete  

tegurdamisel korrutamise  abivalemeid, 

sulgude  ette toomist ja  ruutkolmliikme  

tegurdamist;     

laiendab  algebralisi murde;   

korrutab, jagab, astendab  algebralisis  murde; 

liidab  ja lahutab  ühenimelisi  kui  ka 



 

 

 

 

erinimelisi algebralisi murde;   

lihsustab lihtsamaid (kahetehtelisi) 

ratsionaalavaldisi. 

             

Geomeetrilised  kujundid   

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Pythagorase  teoreem. 

Korrapärane  hulknurk, pindala.  

Nurga mõõtmine. 

Täisnurkse  kolmnurga teravnurga siinus, 

koosinus ja tangens. 

Püramiid. 

Korrapärasenelinurkse  püramiidi pindala ja 

ruumala. 

Silinder,selle pindala  ja ruumala. 

Koonus,selle pindala ja ruumala. 

Kera,selle  pindala ja ruumala. 

Mõistab Pythagorase teoreemi tõestuskäiku; 

kasutab  Pythagorase  teoreemi täisnurkse  

kolmnurga külgede leidmisel;  

oskab  kasutada  arvutit  siinuse , koosinuse  ja  

tangensi väärtuste  leidmisel;  

trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse 

kolmnurga joonelemente;   

Tunneb  ära  korrapärase  püramiidi 

elemendid: tahud tipu, kõrguse, servad, 

apoteemi, põhja  apoteemi;   

arvutab püramiidi  pindala ja ruumala; 

skitseerib  püramiidi;    

arvutab korrapärase  hulknurga pindala  

(võrdkülgne kolmnurk, ruut , korrapärane  

kuusnurk)     

Selgitab, millised  kehad on  pöördkehad; 

eristab neid teistest  kehadest;  

selgitab  silindri  tekkimist, teab  silindri  

elemente( silindri telg , kõrgus, moodustaja, 

põhja  raadius  ja diameeter, külgpindala  ja 

põhjapindala);     

selgitab ja skitseerib silindri telglõike ja  

ristlõike;     

arvutab  silindri  täispindala  ja  ruumala. 

Selgitab, kuidas  tekib  koonus;  

teab koonuse elemente(koonuse telg , kõrgus, 

moodustaja tipp, põhi, põhja raadius ja  

diameeter, külgpindala ja põhja pindala); 

skitseerib   koonuse  telglõike  ja ristlõike; 

arvutab  koonuse täispindala  ja  ruumala. 

Selgitab  kera  tekkimist, esitab  mõistet   sfäär  

ja  kera;     

teab  mõistet  kera  suurring;   

arvutab kera pindala  ja  ruumala. 

 

Taotletavad pädevused 

 

1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata 



 

 

 

 

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku 

mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid; 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid 

ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute 

erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida 

tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme; 

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning 

hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades 

ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma 

teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise 

vajadusi; 

5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii 

emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning 

suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 

eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, 

kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada 

õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi; 

6) matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus; suutlikkus 

kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning 

teha tõenduspõhiseid otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja 

piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt; 

7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, 

neid tutvustada ja ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata 



 

 

 

 

algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja 

paindlikult muutustele; võtta arukaid riske; 

8) digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades 

suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide 

loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja 

võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna 

ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida 

digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

        

 


