
Digipäevade ülesanne 12. klassile 

Valmistumine matemaatika ja inglise keele riigieksamiteks 

 

Õpitulemused: 

Matemaatika: 

● mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure; 
● arutleb loogiliselt ja loovalt, formaliseerib oma matemaatilisi mõttekäike; 
● mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 
● koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate valdkondade 

ülesandeid; 
● kasutab matemaatikat õppides erinevaid IKT vahendeid; 
● teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi- ja 

võrratusesüsteeme; 
● teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid 

geomeetriaülesandeid lahendades; 
● koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi; 
● kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, 

uurides erinevate eluvaldkondade nähtusi; 
● uurib funktsioone tuletise põhjal; 
● tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite pindalasid 

ja ruumalasid (ka integraali abil). 

Inglise keel: 

● loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 
● kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades; 
● seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 

 

Digipädevuse osaoskused: 

Teabe otsimine – õpitavate teemade kohta materjali leidmine internetist; 

Digitaalne sisuloome – inglise keeles kirjalike tööde koostamine ja vormistamine digitaalselt; 

Teabe salvestamine ja taasesitamine – tehtud töid salvestatakse ja esitatakse veebipõhiselt 
pilverakenduses. 

 

Tööjuhised: 

Testide sooritamine thatquiz.org keskkonnas. Esimene ülesanne on tõlkida keskkonnas kasutatavad 
inglisekeelsed mõisted eesti keelde. Seejärel lahendada testid ning vajadusel otsida lahenduste 
leidmiseks abi internetist.  



 

Thatquiz.org 
Kitsas rühma koodid Lai rühma koodid 

DCM8NIXZ R2K59MKW 
KXEGFZJS NZTCCV9Y 

DTEVUHR2 PMTWP28F 
 

Google Drive dokumendis inglise keele riigieksami kirjalike ülesannete täitmine: kahe eri tüüpi kirja, 
aruande ja essee kirjutamine. Tööd tuleb vormistada vastavalt tundides omandatud korrektsele 
vormistusviisile. Korrektse tekstifaili vormistamise kohta saab lugeda näiteks siit: 
https://www.wikihow.com/Format-a-Word-Document 

Lisaks tasub tutvuda esseede paberil vormistamise juhendiga: 
https://www.wikihow.com/Organize-an-Essay 

 

 

https://www.thatquiz.org/tq/classtest?DCM8NIXZ
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?R2K59MKW
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?KXEGFZJS
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?NZTCCV9Y
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?DTEVUHR2
https://www.thatquiz.org/tq/classtest?PMTWP28F
https://www.wikihow.com/Format-a-Word-Document
https://www.wikihow.com/Organize-an-Essay


 

 

 



 

 

Esitamine: 

Testide tulemused laekuvad automaatselt õpetajale.  

Inglise keele tööd tuleb Drive’is jagada Kersti ja Mariega, võimaldada töö kommenteerimine. 


