ÜLDOSA
Kursuse kontseptuaalne kirjeldus
Teema olulisus ühiskonnas
Matemaatika ei teeni üksnes iseenese huve. Inimese täisväärtuslik areng ja toimetulek
kaasaegses ühiskonnas ei ole mõeldav loogilise mõtlemise kultuurita. Oskus olukordi analüüsida,
jõuda antud faktidest loogiliste arutluste kaudu järeldusteni, eristada olulist ebaolulisest, tõestatut
mittetõestatust, oskus järjestada, klassifitseerida, püstitada hüpoteese, neid tõestada või ümber
lükata, oskus kasutada analoogiaid – kõike seda ja veel palju muud omandab inimene eeskätt
matemaatikaga tegeldes. Osa matemaatika tulemustest ja keelest on sedavõrd juurdunud
igapäevaellu, et neid valdamata on inimesel mõeldamatu ühiskonnas toime tulla.
Matemaatika loob eelduse õpilase loogilise mõtlemise ja intuitsiooni arenguks, on teaduse,
majanduse (ka rahanduse ja äri) ja tehnoloogia keeleks, arendab loogilist mõtlemist ja
intuitsiooni ning on aluseks ja vahendiks kõikide loodusainete õppimisele ning ainetevahelise
lõimingu (integratsioon) loomisele. Seoses üleminekuga turumajandusele on käesoleval ajal
muutunud aktuaalseks mitmesuguste majandusküsimuste valgustamine ka üldhariduskoolis.
Arvestades matemaatika õpetamise eesmärke ning praegust ülemineku perioodi Eesti
majanduses, on arusaadav finantsmatemaatika küsimuste õpetamise vajadus üldhariduskoolis.
See aitaks õpilastel paremini orienteeruda ja toime tulla igapäevaelus. Oluline koht on rahalistel
väärtustel ja suhetel. Igal aastal muutuvad seadusandlus, hinnad, maksud ja palgad, neid muutusi
peaks kajastama ka õpilastele. Lisaks oleks vaja kooli lõpetaval inimesel teada, mida tähendavad
mõisted bilanss, intress, veksel, valuuta, väärtpaber, brutopalk, netopalk, ostuhind, müügihind,
kasu ja kahju, hoius, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustus, liitprotsent ja lihtprotsent jne.

See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline
eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.

Kursuse maht ja õppe-eesmärgid
Kursuse

õppe-eesmärgiks

on

näidata

matemaatika

rakendusvõimalusi

majandus-

ja

finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka
laiemalt; anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest lihtsamatest mudelitest; õpetada
kasutama infotehnoloogiat ja kujundada teadmisi ning oskust avalike andmebaaside ning
laenukalkulaatorite käsitlemiseks; kujundada õpilaste statistika-alast pädevust ja anda õpilastele
eelteadmisi tulevaseks kutsevalikuks.
Kursuse materjalid on koostatud vähemalt 35 õppetunni ulatuses nii kitsa kui laia matemaatika
kursuse jaoks, sealhulgas soovitatav tunnijaotusplaan ja täiendavad eelteadmised on esitatud
allpool. Oluline on rõhutada, et kuna materjali hulk on suur, siis pole teemade valik kohustuslik.
Teemasid ja nende käsitlust võib vabalt valida lähtuvalt püstitatud eesmärkidest, konkreetse
klassi tasemest ja töötempost, isiklikust huvist, jne. Kursusel käsitletakse 6 nö põhiteemat:
1. protsentarvutus majanduses;
2. finantsmatemaatika elemendid;
3. majandusstatistika;
4. majanduses kasutatavaid funktsioone;
5. optimeerimisülesanded majanduses;
6. lineaarne planeerimine.
Samuti tuuakse eraldi välja 2 lisateemat, mis ei mahu soovitusliku 35 õppetunni sisse, milledeks
on: majandusnähtuste modelleerimine ja otsustusteooria elemendid.
Kursusel omandatavad pädevused
Kursusel omandatavad pädevused on esitatud iga teema juures õpetajaraamatus.
Seos karjäärivalikuga
Kursusel käsitletavad teemad on seotud erialadega, mis keskenduvad nii matemaatika-,
majandus-, inseneri- või juhtimisalastele teadmistele. Samuti annab kursus väga hea ülevaate,
kuidas matemaatikat igapäevaelus kasutada.
Õppe alustamise ning kursuse läbimise tingimused
Lähtudes kursuse sisust soovitatakse kursust õpetada 12. klassi alguses. Nagu eespool mainitud,
sisaldavad kursuse materjalid muuhulgas kontrolltööde näiteülesandeid, koduste kontrolltööde
näiteid ja Moodle teste. Täpsed kursuse läbimise tingimused kehtestab kool.

Praktiliste tegevuste osakaal
Kursusel on suur rõhk asetatud eluliste ülesannete lahendamisele, kusjuures ülesannete
raskusastmed on õpikus märgitud vastavalt tärnidega (lihtsamast keerulisemaks minekul
suureneb ülesandele märgitud tärnide arv). Ülesanded on mõeldud nii auditoorseks lahendamiseks kui ka koduseks lahendamiseks; samuti lahendamiseks nii paberi-pliiatsiga kui ka
arvutiga.
Valikuvõimalused kursuse läbimiseks
Eelkõige on kursus mõeldud auditoorse ja iseseisva töö koostööna, kuid vajadusel võib kursust
läbida ka individuaalselt, kasutades õppekomplektis sisalduvaid materjale. Peatükke ei pea
läbima õpikus esitatud järjestuses. Allolevalt skeemilt on näha, kuidas erinevad peatükid on
omavahel seotud. Peatükk, millest nool lähtub, peab olema eelnevalt läbitud. Katkendlik nool
tähendab, et eelneva peatüki läbimine pole hädavajalik, kuid soovitav.
Protsentarvutus majanduses

Finantsmatemaatika elemendid
Majandusstatistika
Majanduses kasutatavaid funktsioone

Optimeerimisülesanded majanduses

Lineaarne planeerimine
Majandusnähtuste modelleerimine
Otsustusteooria elemendid

Valikkursuse ainekava koos vajalike eelteadmistega tunnijaotusplaanina
Tund

Teema

Vajalikud eelteadmised

Protsentarvutus majanduses
1.

2.

3.

Protsentarvutuse põhitüübid, promill ja prot-

Murruna väljendatud osamäär protsen-

sendipunkt.

tides ja vastupidi, osa leidmine tervikust

Protsentuaalne kasvamine ja kahanemine,

selle murruna või protsendina väljen-

kauba hinna kujunemine

datud osamäära järgi, terviku leidmine

Palga arvutamine (maksud).

protsentides või murruna antud osamäära järgi, mitu protsenti moodustab
üks arv teisest, suuruse kasvamine ja
kahanemine protsentides.

Finantsmatemaatika elemendid
1.

2. 

Olulisimad printsiibid finantsmatemaatikas.

Protsendi mõiste, osa leidmine tervikust

Liht- ja liitintresside arvutusvalemite raken-

selle murruna või protsendina väljenda-

damine nii täisarvuliste kui ka mittetäis-

tud osamäära järgi, lineaarvõrrandi ja

arvuliste perioodide korral. Finantstehingu

lineaarvõrratuse lahendamine, ruutvõr-

ajaline kestus päevades.

randi lahendamine, logaritmi mõiste,

Ülesannete lahendamine arvutiklassis veebi-

tehted arvu astmete ja logaritmidega.

kalkulaatoritega „Tehinguaeg“, „Investeering“
ning „Liht- ja liitintress“.
3.

Raha nüüdisväärtus. Maksegraafiku asendamine uue maksegraafikuga.

4.

Võlakirjad ja nende lihtne diskonteerimine.

5.

Inflatsioon, hinnaindeks. Investeeringu reaalse
lõppväärtuse arvutamine.

6.

Individuaalne või paaristöö ülesannete lahendamisel. Anda kodune kontrolltöö.

Tund
7.

Teema
Annuiteedid. Lihtsa tava- ja avanssannuiteedi
nüüdisväärtuse ja tulevikuväärtuse ning annuiteedi osamakse ja makseperioodide arvu leidmine.

8.

Igavese annuiteedi nüüdisväärtuse arvutamine. Pikaajaliste laenude osamakse, kogu laenu
kustutamiseks mineva summa, kogu laenu
kustutamiseks makstud nominaalne intressi
arvutamine, peale k-ndat osamakset kustutamata oleva laenujäägi ja k-nda osamakse
laenu nimiväärtuse kustutamiseks kuluva osa
ja intressi määramine.

9. 

Toimub arvutiklassis. SMS-laen, krediitkaardid ja järelmaks ja nende võrdlus.
Ülesannete lahendamine kursuse veebikalkulaatoritega „Eluasemelaen“ ja „Laenud“.
Annuiteedi intressimäära ja krediidi kulukuse
määra leidmine programmidega Wolfram
Alpha ja GeoGebra.

10. 

Toimub arvutiklassis. Pikaajaliste laenude
võrdlus. Erinevate investeerimisvõimaluste
võrdlus. Ülesannete lahendamine pankade
veebilehekülgedel paiknevate kalkulaatorite
abil.

11. 

Annuiteedil põhineva maksegraafiku
koostamine või tund arvutiklassis: liisingud,
õppelaenukalkulaatorid, erinevate investeerimisvõimaluste võrdlus.

12.

Auditoorne kontrolltöö finantsmatemaatika
kõigi läbitud teemade kohta.

Majandusstatistika

Vajalikud eelteadmised

Tund
1.

Teema
Alusindeks ja kasvutempo.

Vajalikud eelteadmised
Kaalutud aritmeetiline keskmine, geomeetriline keskmine, promill, asendi-

2.

Keskmine palk ja tarbijahinnaindeks.

keskmised (mediaan, kvartiilid, detsii-

3. 

Tutvumine Eesti Statistikaameti andmebaa-

lid).

sidega arvutiklassis.
Majanduses kasutatavaid funktsioone
1.

2.

3.

4.

Nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning

Funktsiooni mõiste ja selle erinevad

turutasakaal.

esitusviisid; lineaar- ja ruutvõrrandi

Individuaalne või paaristöö ülesannete

ning lineaar- ja ruutvõrratuse lahen-

lahendamisel.

damine, kahe tundmatuga lineaar-

Kulu-, tulu- ja kasumifunktsioonid ning tasu-

võrrandisüsteemi lahendamine, sirge

vuspunkt.

võrrandi koostamine kahe punkti

Kulu-, tulu- ja kasumifunktsioonid ning tasu-

koordinaatide abil. Sirge ja ruut-

vuspunkt (ülesannete lahendamine).

funktsiooni graafiku joonestamine.

5.

Eelarvejooned ja eelarve tasakaal.

6. 

Tulu ja kasumi arvutus ning graafikute koostamine tabelarvutuses.

7.

Individuaalne või paaristöö ülesannete
lahendamisel.

Optimeerimisülesanded majanduses
1. - 2.

3.

Ekstreemumite leidmine tuletise abil, indivi-

Majanduses kasutatavad põhilised

duaalne või rühmatöö keskmise kulu mini-

funktsioonid; ühe muutuja tuletise mõis-

meerimise ning tulu ja kasumi maksimeeri-

te; funktsiooni ekstreemumite tarvilikud

mise kohta.

ja piisavad tingimused.

Tuletise mõiste majanduslik tähendus ja
sellega seotud põhimõisted.

4.

Kasumi maksimeerimise kuldreegel, hinnadiskrimineerimine.

Tund
5. 

Teema

Vajalikud eelteadmised

Seos keskmiste ja piirsuuruste vahel, täieliku
konkurentsi firma pakkumisfunktsioon.
Arvutiklassi kasutamise võimalus: kogukulu,
keskmise kulu ja piirkulu arvutus ning
graafikud tabelarvutusprogrammis.

6.

Individuaalne või rühmatöö.

7.

Auditoorne kontrolltöö koos materjalidega.

Lineaarne planeerimine
1.

Tutvumine LP ülesannete näidetega.

Ühe muutuja lineaarne funktsioon, sirge

2. 

Lineaarse planeerimise ülesannete graafiline

võrrand tasandil, lineaarse võrrandi-

lahendamine (võimalusel arvutiklassis).

süsteemi lahendamine, elementaarsed

Ülesannete lahendamine arvutiklassis.

teadmised arvuti kasutamisest.

3.

Lühitutvustus
Kursuse

õppe-eesmärgiks

on

näidata

matemaatika

rakendusvõimalusi

majandus-

ja

finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka
laiemalt; anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest lihtsamatest mudelitest; õpetada
kasutama infotehnoloogiat ja kujundada teadmisi ning oskust avalike andmebaaside ning
laenukalkulaatorite käsitlemiseks; kujundada õpilaste statistika-alast pädevust ja anda õpilastele
eelteadmisi tulevaseks kutsevalikuks.
Õppekomplektis käsitletakse järgnevaid teemasid:
1. Protsentarvutus majanduses;
2. Finantsmatemaatika elemendid;
3. Majandusstatistika;
4. Majanduses kasutatavaid funktsioone;
5. Optimeerimisülesanded majanduses;
6. Lineaarne planeerimine;
7. Majandusnähtuste modelleerimine;
8. Otsustusteooria elemendid.
Kursuse õppekomplekt sisaldab:
 Üldosa, milles selgitatakse antud teema olulisust ühiskonnas, kirjeldatakse kursuse mahtu ning
kursusel omandatavaid pädevusi, seost karjäärivalikuga, õppe alustamise ning kursuse läbimise
tingimusi.
 Õpik õpilastele, mis sisaldab iga käsitletava teema kohta põhimõisted, näiteülesanded ja nende
põhjalikke lahenduskäike ning erineva raskusastmega ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.
Samuti on lisatud enamiku iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ülesannete vastused ja
näpunäited mõnede raskemate ülesannete lahendamiseks.
 Õpiku põhjal loodud e-kursus Moodle’s.
 Õpetajaraamat, mis sisaldab kõigi õpikutes käsitletavate teemade kohta metoodilisi juhendeid
õpetajale. Sissejuhatuses antakse ülevaade teemade käsitlemise järjekorrast. Samuti selgitatakse,
kuidas iga teema põhiõisteid ja tulemusi käsitleda ning milledele eriti tähelepanu pöörata.
Esitatakse näiteülesanded koos metoodiliste soovitustega nende lahendamiseks.
 Testide, kontrolltööde ja koduste kontrolltööde näited.
 Slaidesitlused õpetajale teemade kaupa.
 Õppetöös kasutatavate arvutiprogrammide ja tarkvara kirjeldused ning kasutusjuhendid.

The course “Elements of financial mathematics” study materials
The aim of the course is to show the applicability of mathematics when understanding and
solving economical and financial problems in everyday life and in general; to give an overview
of simple models used in finance; to teach how to use IT, including public databases and
different loan calculators; to shape pupils’ knowledge about statistics and give them suggestions
about their future professions.
The following themes are presented in the study materials:
1. The concept of percent in economy;
2. The elements of financial mathematics;
3. The elements of financial statistics;
4. The mathematical functions used in economy;
5. Optimization exercises in economy;
6. Exercises of linear planning in economy;
7. Modeling of economical processes;
8. The elements of decision theory.
The study materials consist of the following parts:


Introduction, in which the importance of the economy in society is discussed, the content and

acquired competencies as well as the preconditions and requirements of the course are described.


Textbook for pupils that contains the main concepts of every theme, exercises and examples

of their solutions. The answers of the exercises are presented, and suggestions for solving more
complicated cases are given.


e-course in Moodle.



Teacher’s book that contains methodical suggestions in each theme (for example the order of

the themes; ideas how to present the main concepts; the solutions of the exercises and methodical
suggestions how to solve them, etc).


Examples of different tests for pupils.



MS PowerPoint slides of every theme.



The descriptions and manuals of software used.

Краткое изложение учебного материала курса
"Элементы экономической математики"
Учебной целью курса является демонстрация прикладных возможностей математики в
понимании и в решении экономических и финансовых проблем, как в повседневной
деятельности, так и в более широком смысле; обзор простых моделей описывающих мир
экономики; обучение использования информационных технологий; формирование знаний
и умений в использовании публичных баз данных и кредитных калькуляторов;
формирование компетенции в области статистики и
предоставление студентам
необходимых знаний для выбора профессии.
В учебном комплекте представлены следующие темы:
1. Вычисление процентов в экономике.
2. Элементы финансовой математики.
3. Экономическая статистика.
4. Функции, используемые в экономике.
5. Задачи на оптимизацию в экономике.
6. Линейное планирование.
7. Моделирование экономических процессов.
8. Элементы теории принятия решений.
Учебный комплект курса содержит:
● Общую часть, в которой объясняется важность данной темы в обществе,
описывается объем курса и компетенции, получаемые в ходе курса, связь с
выбором профессии, представлены условия начала обучения и окончания курса.
● Учебное пособие для учащихся, которое включает основные понятия каждой
рассматриваемой темы, разобранные примеры и задания для самостоятельного
решения
с
различной
степенью
сложности.
Большинство
заданий,
предназначенных для самостоятельного решения, содержат ответы и советы в
решении некоторых сложных задач.
● На основе учебника создан электронный курс в среде Moodle.
● Руководство для учителя, содержащее методические указания ко всем темам,
которые рассматриваются в учебном пособии для учеников. Вводная часть дает
обзор о порядке рассматриваемых тем. Объясняется подход к основным понятиям
и результатам каждой темы, а также, на что следует обратить особое внимание.
Представленные разобранные примеры сопровождаются методическими
рекомендациями по их решению.
● Примеры тестов, контрольных работ и домашних контрольных работ.
● Презентации для учителей по каждой теме учебника.
● Описание программного обеспечения, используемого в учебной работе, и
соответствующее руководство к его использованию.

