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RÕK
Matemaatika
Integraal. Planimeetria kordamine
Laia matemaatika kursused I-X
Bioloogia, ühiskonnaõpetus, ajalugu, füüsika, keemia
35 tundi
Arendada loogilist mõtlemist, omandada ainekavaga fikseeritud
matemaatilised faktiteadmised ja meetodid ning osata neid kasutada
mitmesuguste ülesannete lahendamisel.
Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Muutuja
vahetus integreerimisel. Kõvertrapets, selle pindala piirväärtusena. Määratud
integraal, Newtoni-Leibnizi valem. Integraali kasutamine tasandilise kujundi
pindala, hulktahuka pöördkeha ruumala ning töö arvutamisel. Kolmnurk, selle
sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga
sise- ja ümberringjoon. Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus. Kolmnurga
kesklõik, selle omadus. Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas. Hulknurk,
selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurkade sarnasus.
Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Hulknurga siseja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. Trapets, selle liigid.
Trapetsi kesklõik, selle omadused. Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem.
Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala.
Rakenduslikud geomeetriaülesanded.
1. selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide
määramata integraale põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja
muutuja vahetuse järgi;
2. selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit
määratud integraali leides;
3. arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast
koosneva pinnatüki ja kahe kõveraga piiratud pinnatüki pindala ning
lihtsama pöördkeha ruumala;
4. selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab
vastavaid kujundeid joonisel; uurib IKT vahendite abil geomeetriliste
kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid joonisel;
5. selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste
hulknurkade omadusi ning kujundite ümbermõõdu ja pindala
arvutamist;
6. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid
tõestusülesandeid;
7. kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi
objektide uurimisel.
Kursusehinde moodustavad kaks arvestuslikku tööd
 Integreerimisreeglite kasutamine. Pindala leidmine integraali abil
 Planimeetria
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