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Kursuse eesmärk Õpilane: 

• mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure; 

• koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate 

valdkondade ülesandeid; 

• kasutab matemaatikat õppides erinevaid IKT vahendeid; 

• lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrratusesüsteeme; 

• joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi; 

• saab aru matemaatikakeeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 

• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 

• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 

• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ning hindab 

kriitiliselt matemaatilisi mudeleid; 

• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik 

ja omadused. Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. 

Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. 

Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Pöördfunktsiooni mõiste 

logaritm- ja eksponentfunktsiooni näitel. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende 

lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. 

Eksponent- ja logaritmvõrratus. 

Kursuse 

õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1. selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 

2. lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

3. kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi; 

4. selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning 

potentseerib lihtsamaid avaldisi, vahetab logaritmi alust; 

5. kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

6. oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni; 

7. joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi; 

8. lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 

9. kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi 

modelleerides ning uurides. 

Hindamisviis Kursusehinde moodustavad kaks arvestuslikku tööd: 

• Arvu logaritm. Logaritmi omadused. Logaritm- ja eksponentfunktsioon, 

nende graafikud ja omadused. 

• Logaritm- ja eksponentvõrrand. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. 



Logaritm- ja eksponentvõrratused. 
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