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Didaktilised materjalid 

Temaatiline rada teemal Statistika (6.klass ja 12. klass) 

 

Matemaatikaraja kood:  

6810731  “Statistika sadamas” 

0610730  “Statistika Balti Jaama turu ümbruses” 
 
 

Pealkiri Klass Põhimõisted Õpitulemused Andmed 
kogumiseks 

Objektid MCM-i viited 

Arvandmed & Sagedus 
 

6 Võrre (antud 
valimist) 
 

Määrab antud valimist 
elementide 
esinemissageduse. 
Arvutab suhtelist 
esinemissagedust. 

Objektide arv Parkimiskohad 4746789 

Arvandmed & Sagedus 
 

6 Võrre (valimi 
määramiseks) 

Määrab valimi 
sagedustabeli 
koostamiseks.  

Objektide arv Huvitavate kohtade 
osakaal teiste 
majade suhtes 

3646771 

Arvandmed & Sagedus 
 

6 Võrre (suhe kahe 
üldkogumi suuruste 
vahel) 

Määrab  suhte kahe 
üldkogumi vahel.  

Objektide arv Kohviku/restorani 
lauad 
Raamid piltidega 

3946770  
7946783 

Mood 
 

6/12 Üldkogumi 
arvkarakteristik: 

Määrab kõige 
sagedamini esineva 

Objektide arv Aeg rongide 
väljumiste vahel 

0146775  
3646780 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/trail/6810731
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/trail/0610730
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4746789
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3646771
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3946770
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7946783
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0146775
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3646780


Nende ressursside loomist on (osaliselt) rahastatud Euroopa Liidu ERASMUS + toetusprogrammist toetuse nr. 2019-1-DE03-KA201-060118. 
Ei Euroopa Komisjon ega projekti riiklik rahastamisagentuur PAD ei vastuta nende ressursside kasutamisest tulenevate kahjude eest. 

mood väärtuse üldkogumis. Suunaviit (kõige 
levinum esitäht) 

Arvandmed & Sagedus 
 

6/12 Suhteline 
esinemissagedus 
variatsioonireas 

Järjestab valimi väärtusi. 
Arvutab suhtelist 
sagedust.  

Objektide arv Sagedamini 
kohtuvad esitähed 
söögikohtade 
nimedes 

0746781 

Aritmeetiline keskmine 6 Antud arvude 
aritmeetiline 
keskmine 

Arvutab antud arvude  
aritmeetilist keskmist 

Arvude loetelu Infotahvel 
kaugustega oluliste 
kohtadeni 

3646787 

Keskväärtus 6 Valimi keskväärtus Loetleb valimi väärtusi. 
Arvutab aritmeetilist 
keskmist. 

Objektide arv Poster andmetega 5946792 

Aritmeetiline keskmine 6 Keskmine 
kaugus/aeg  
objektide/sündmus
te vahel 

Määrab objektide või 
sündmuste arvu. 
Mõõdab ja/või arvutab 
kauguse või kestuse 

Objektide arv 
Kaugus või 
kestus 

Rongipeatus 
(keskmine ooteaeg)  

1346774 

Aritmeetiline keskmine 6 Antud valimi 
elementide 
keskmine pindala  
 

Modelleerib 2D-
kujundeid. 
Mõõdab nende vahelisi 
kaugusi. 
Arvutab elementide 
keskmist pindala.  

Vastav kaugus 
 

Publik tribüünil 2646777 

Mediaan 6/12 Antud arvude 
mediaan 

Järjestab valimi väärtusi. 
Leiab mediaani võttes 
keskmise elemendi reas. 

Arvude loend Infotahvel 
kaugustega oluliste 
kohtadeni 

4546788 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0746781
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/5946792
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/1346774
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2646777
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4546788
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Mediaan 6/12 Antud üldkogumi 
mediaan 

Leiab elementide 
mediaani järjestades 
üldkogumi. 
Mõõdab elementi ja 
leiab mediaani  

Üldkogumi 
mediaan.  
Objekti 
mõõtmine või 
vaatlus 

Trepi piirded 3646779 

 


