
MOODULI RAKENDUSKAVA 
 
Sihtrühm: harvesterioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 
 
Õppevorm: Statsionaarne 
 

Moodul nr 26  
Erialane matemaatika 

mooduli maht 1 EKAP 

Mooduli vastutaja: Heido Pärtel 
 

Mooduli õpetajad: Heido Pärtel 
 

Mooduli eesmärk: Õpetusega valmistatakse õpilane ette tegema talle töös vajalikke metsamajanduslikke arvutusi 
 

Nõuded mooduli alustamiseks: Läbitud üldmatemaatika protsentarvutuse ja trigonomeetria teemad. 
 

Nõuded mooduli lõpetamiseks: Moodul hinnatakse eristavalt mooduliülese kontrolltöö põhjal. Kontrolltöö hinde kujunemisel omab osakaalu 0,5 hindamisülesanne nr 5. 
Osakaaluga 0,3 on hindamisülesanne nr 1 ning ülesande nr 2 osakaaluks on 0,2. Kõik mitteeristavalt hinnatavad ülesanded peavad olema 
arvestatud. Moodul loetakse lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud vähemalt lävendi tasemel.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Lahendab protsentülesandeid, seostades nende 
sisu nii metsamasinate ehituse ja töö 
põhimõtetega kui metsa majandamisega 

 sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad 
suurused; 

 kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda, teeb vajalikud arvutused, 
vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust; 

 kasutab vajadusel õpetaja koostatud juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande 
õigeks lahendamiseks; 

 teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, lähtudes igapäevaelust. 



2. Arvutab nurki (nt maapinna kalded), pindalasid 
(nt eraldised),  mahtusid (nt ümarmaterjalid) 

 sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad 
suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid;  

 teisendab pikkus-, pindala, ruumala ja mahuühikuid; 

 kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb 
vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust; 

 kasutab vajadusel õpetaja koostatud juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande 
õigeks lahendamiseks; 

 teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, lähtudes igapäevaelust. 

3. Arvutab etteantud sisendite põhjal 
puiduvarumise kulusid ning kalkuleerib teenuse 
hinnapakkumise 

 sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad 
suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid; 

 kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb 
vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust; 

 teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, lähtudes igapäevaelust. 

Mooduli maht kokku 26 tundi: sellest 22 tundi on kontaktõpe; 4 tundi on iseseisev töö  

Teemad, alateemad K  
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Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1.Protsentarvutused: puidu 
niiskuse sisalduse arvutused,  
lahuste ja segude komponenti-
de ja kontsentratsiooni arvuta-
mine; puistute koosseisude 
arvutamine. Puitmaterjali kõve-
ruse arvutamine. Mõõtühikute 
silmaspidamine arvutustel. 
 

4 0 0 0 1 Esitlus, 
ülesannete 
lahendamine 

Eristav Hindamis-
ülesanne 1: 
(kontrol-
ltöö 
mooduli 
lõpus) 

Lahendab juhen-
damisel erialaga 
seotud protsent-
ülesandeid. 
 

Lahendab iseseis-
valt lihtsamaid 
metsanduslikke 
protsentülesan-
deid; teeb järeldusi 
tulemuse 
tõepärasuse kohta. 

Lahendab iseseisvalt 
keerukamaid metsan-
duslikke protsentüles-
andeid; vajadusel 
illustreerib joonise või 
skeemiga. Kontrollib 
lahenduskäigu õigsust. 

                                                           

1  K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



2.Kolmnurkade lahendamine: 
Täisnurkse kolmnurga 
omadused, Pythagorase 
teoreem. Trigonomeetriliste 
funktsioonide kasutamine 
kolmnurga lahendamisel. 
Kolmnurkarvutuste kasutamine 
metsanduslikus praktikas. 

2 0 0 0 2 Esitlus, 
ülesannete 
lahendamine 

Eristav Hindamis-
ülesanne 2: 
(kontrol-
ltöö 
mooduli 
lõpus) 

Leiab tekstist vajalikud 
andmed,  teeb joonise; 
kasutab sisust ja joo-
nisest lähtuvaid õigeid 
tähiseid ja neile vasta-
vaid valemeid.  Teeb 
vajalikud arvutused, 
vormistab lahendus-
käigu. Kasutab Pytha-
gorase teoreemi ja 
trigonomeetrilisi 
funktsioone. Vajab 
juhendamist.  
 

 Lahendab iseseis-
valt lihtsamaid, 
kolmnurga 
lahendamisel 
põhinevaid 
ülesandeid.  Teeb 
järeldusi tulemuse 
tõepärasuse kohta. 

Lahendab iseseisvalt 
keerukamaid üles-
andeid; vajadusel 
illustreerib joonise või 
skeemiga. Kontrollib 
lahenduskäigu õigsust. 

3. Tõusunurga leidmine: 
Maapinna kalle. 

2 0 0 0 2 Esitlus, 
ülesannete 
lahendamine 
 

Mitte-
eristav 

Ülesanne Kasutades trigonomeetrilisi funktsioone, leiab õigesti tõusunurga. 
Vajadusel teeb selgitava joonise. 

4. Pindalaarvutused: 
Pindala mõõtühikud; ühikute 
teisendamine. Erineva kujuga 
(hulknurgad, ringproovid) 
lankide ja proovialade pindala 
määramine. Ebakorrapärase 
kujuga langi pindala määramine. 
Puuduva elemendimõõduga 
langi pindala määramine. Kaardi 
ja GPS-i kasutamine. 

4 0 0 0 2 Loeng, 
arvutus-
ülesannete 
lahendami-
ne, praktiline 
töö 

Mitte-
eristav 

Praktilise 
töö 
protokoll 

Määrab paaristööna erineva kujuga lankide pindala, kasutades õpetaja 
poolt ette antud pindala määramise valemeid. Vajalikud töövahendid 
valib iseseisvalt, põhjendades nende valikut. Kokkuvõttev protokoll on 
loetav, kuid ei kajasta kõiki olulisi arvulisi väärtusi. Kasutab 
juhendamisel GPSi ja kaarti 



5.Ümarmetsamaterjali mahu 
määramine: 
Puu täistüvelisuse ja koone 
mõiste. Mahu määramise 
valemite valiku põhimõte. Ük-
siknoti mahu määramine. Virna 
mahu määramine. Virna täiuse 
määramine; 
virnatäiuskoefitsient. 
Virnmaterjali mahu määramine 
erinevate meetoditega 
(sektsioonmeetod, 
üleviskemeetod jt) 

 
 

4 0 0 0 2 Loeng, arvu-
tusülesanne-
te lahen-
damine, 
praktiline töö 

Eristav Hindamis-
ülesanne 3: 
(praktiline 
sooritus on 
testi üheks 
osaks)  

Eksponaate kasutades 
määrab noti koone. 
Määrab noti ja virna 
mahu, valides ise mee-
todi ning põhjendades 
valikut. Arvestab 
ümarmaterjalivirna  
mahu ümber ruumi-
meetritest tihumeet-
riteks ja tihumeetritest 
ruumimeetriteks (eri-
nevad virnad). Leiab 
hakkekoorma mahu 
tihumeetrites, kasuta-
des virnatäiuskoefit-
sienti. Leiab etteantud 
mõõtudega hakke-
koorma massi, kasuta-
des hakke mahukaalu. 
Vajab ülesande soori-
tamisel juhendamist. 

Lisaks: Leiab ise 
ülesande 
lahendamiseks 
vajalikud 
konstandid 

Lisaks: Lahendab 
ülesande vilunult, ilma 
ühendamiseta. 

6. Majanduslike kulude ja 
tulude arvutamine: 
Kulukomponendid puiduvaru-
misel. Otsesed ja kaudsed ku-
lud; masinate liisingmaksete 
kandmine kuludesse; intressi-
määr ja intressi arvutamine. 
Otseste ja kaudsete kulude osa-
tähtsuse leidmine. Üldkulude 
mõiste ja nende arvestamise 
metoodika. 

4 4 0 0 3 Selgitus; 
arvutusüles-
annete 
lahendamine 

Mitte-
eristav 

Puiduvaru-
mistöö 
eelarve 
koostamine 
paaristöö-
na, ettean-
tud lähte-
andmetega 
 
 
 
 

Koostab puiduvarumistöö eelarve, kus on arvesse võetud nii puidu 
ülestöötamise eest saadav tulu kui puiduvarumiseks tehtavad kulud 
(kütus, masina amortisatsioon, töövahendite ja muu varustuse 
amortisatsioon, transpordikulud objektile ja tagasi, masina 
hoolduskulud jm) Kulukalkulatsioon on koostatud aktsepteeritava 
täpsusega; õppija võib kasutada mõistlikul määral juhendaja abi. 



Tulud; Puiduvarumistööde 
hinda ja tootlikkust mõjutavad 
tegurid. 

         

Kontrolltöö 2 0 0 0 1-
3 

Kombinee-
ritud test 

Eristav Kombineeri
tud test 

Vt ülalpool Vt ülalpool Vt ülalpool 
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