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Õpitulemused 

MATEMAATIKA 

 

1.klass 

 

ARVUTAMINE 

• Loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100; 

• paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 piires; 

• teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem; 

• loeb ja kirjutab järgarve. 

• Liidab ja lahutab peast 10 piires; liidab ja lahutab peast üleminekuta kümnest 20 piires; 

• omab esialgsed oskused lahutamiseks üleminekuga kümnest 20 piires; 

• nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus; 

• liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires. 

• Asendab proovimise teel lihtsaimasse võrdustesse seal puuduvat arvu oma arvutusoskuste piires. 

 

MÕÕTMINE JA TEKSTÜLESANDED 

• Kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid m ja 

cm; 

• mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või sentimeetrites; 

• teab seost 1 m = 100 cm. 

• Kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid kg ja g. 

• Kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist. 

• Nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta; 

• ütleb kellaaegu täistundides ja tutvub mõistetega “veerand”, “pool” ja “kolmveerand”; 

• teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tund. 

• Nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid lihtsamates tehingutes; 

• teab seost 1 euro = 100 senti. 

• Koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast osa eraldades ja hulki võrreldes; 

• lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid liit¬misele ja lahutamisele 20 piires; 

• hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. 

 
 

GEOMEETRILISED KUJUNDID 

• Eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja sirglõik; 
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• joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku; 

• võrdleb sirglõikude pikkusi. 

• Eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest; tutvub nende tippude, külgede ja nurkadega; 

• eristab ringe teistest kujunditest. 

• Eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab maketil nende tippe, servi 

ja tahke; 

• eristab kera teistest ruumilistest kujunditest. 

• Rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel; 

• võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ja suurustunnustel. 

• Leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 


