
 

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. 

Didaktilised materjalid 
Temaatiline rada diferentsiaal- ja integraalarvutusest ning lineaaralgebrast (kõrgharidus) 

 
Matemaatikaraja kood: 3911143 

Märkus: Rada on loodud näidiseks, asub Portugalis Viana do Castelo’s ning on tõlgitud eesti keelde! 

Pealkiri Klass Põhimõisted Õpitulemused Andmed 
kogumiseks 

Objektid MCM-i viited 

Integraalarvutus 
 
 
 
 
 
 
 
D. Fernando aia 
lava piirde 
uuendamine 

13 - Parabooli võrrand 
- Määratud 
integraal 
  

- Määrab võrrandeid 
paraboolidele, mis piiravad ala, 
mille pindala soovib arvutada 
- Kasutab määratud integraali 
kolme parabooliga piiratud ala 
pindala arvutamiseks  

- Kolme 
parabooliga 
piiratud ala 
maksimaalne 
kõrgus  
- Kahe 
järjestikuse 
parabooli tippude 
vaheline 
horisontaalne 
kaugus 

Lava piire  0148768 

Optimeerimis-
ülesanne 
 
D. Fernando aia 
lava piirde 
uuendamise teine 
faas 

13 - Tuletis 
- Optimeerimis-
ülesanne 

- Koostab kolmnurga pindala 
avaldise, kui on teada 
ümberringjoone raadius 
- Kasutab tuletist maksimaalse 
väärtuse leidmiseks 
 

- Ringjoone 
läbimõõt 

Lava piire  0148768 
alaülesanne 
2676 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0148768
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0148768
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0148768/subtask/2676
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Integraalarvutus  
 
Lillepärg Nossa 
Senhora 
D’Agonia 
pühamu 
juures  

13 - Parabool 
- Määratud 
integraal 
- Parabooli kaare 
pikkus 

- Kasutab määratud integraali 
parabooli kaare pikkuse leidmiseks 

- Värava laius 
(liikuv osa) 
-  Värava kõrgus 
(liikuv osa - 
hingedel) 

Väravad 
 

1348769 

Ruumala 
arvutamine 
kahekordse 
integraali abil 
 
 
“EcoPonto” 
ruumala 

13 - Tasandi võrrand 
- Kahekordsed 
integraalid 
- Silindrilised 
koordinaadid 

- Määrab silindrilistes 
koordinaatides “EcoPonto” kuju, 
mis on ülevalt kaldtasandiga 
lõigatud silinder 
- Leiab “EcoPonto” ruumala  
kasutades kahekordseid integraale 
ja silindrilisi koordinaate 

- “EcoPonto” 
maksimaalne ja 
minimaalne 
kõrgus. 
- Silindri aluseks 
asuva ringi 
läbimõõt.  

“EcoPonto” – 
garbage bin 

0948770 

Vektor-
funktsioonid 
 
Santa Catarina 
kabeli portaal 

13 - Polaar-
koordinaadid 
-  Vektor-
funktsioonid 

- Koostab poolringi parameetrilise 
võrrandi kasutades 
polaarkoordinaate  

- Ukse 
maksimaalne 
kõrgus. 
- Ukse laius 

Portaal ehk 
ukseava 
 

4548771 

Lineaaralgebra 
 
João Álvares 
Fagundes kujul 
asuva sõnumi 
šifreerimine 

13 - Maatriksid 
- Maatriksite 
korrutis 

- Määrab krüpteerimismaatriksit 
kuju paremale küljele kirjutatud 
kuupäeva baasil. 
- Šifreerib maatriksite korrutise abil 
sõnumi kuju paremal küljel. 

- Sõnum ja 
kuupäev kuju 
paremal küljel 

Kuju, 
Mälestusplaat 

7848798 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/1348769
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0948770
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4548771
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7848798
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Lineaaralgebra 
 
 
 
 
Sõnumi 
dekodeerimine 

13 - Maatriksid 
- Maatriksite 
korrutis  
- Pöördmaatriks 

- Arvutab Hilli 
krüpteerimismaatriksi 
pöördmaatriksi 
- Dekodeerib sõnumi korrutades 
Hilli krüpteerimismaatriksi 
pöördmaatriksi maatriksiga, mis 
sisaldab krüpteeritud sõnumit 

- Kuju paremal 
küljel kirjutatud 
sõnum ja 
kuupäev 

Kuju, 
Mälestusplaat 

7848798 
alaülesanne 
2677 

Pindala leidmine 
kahekordse 
integraali abil 
 
Värav Gil Eannes 
laevale 

13 - Kahekordsed 
integraalid 
- Polaar-
koordinaadid 

- Määrab polaarkoordinaatides 
ringi piirkonna, kuhu on vaja 
paigutada uus plaat 
- Arvutab uue plaadi pindala 
kahekordsete integraalide abil  

- Ringi läbimõõt 
- Plaatide 
maksimaalne 
kõrgus  

Väravad 2648806 

Diferentsiaalarvu
tus 
 
 
 
 
 
Jalgrattahoidja 
parendamine 

13 - Tuletis 
- Tuletise 
geomeetriline 
käsitlus 

- Määrab jalgrattahoidla kaare 
(parabooli) võrrandi 
- Määrab jalgrattahoidja kaare 
(parabooli) puutujavõrrandit 
niisugusel kohal, mis on keskpunkt 
konstruktsiooni vertikaalse aluse ja 
punkti, kus kõver (paraboolikaar) 
ulatub maapinnani, vahel. 
- Leiab kohta, kus puutuja 
puudutab maapinda 

- Rattahoidja 
vertikaalse jala 
kõrgus  
- Kaugus konst-
ruktsiooni verti-
kaalse jala ja 
punkti, kus kõver 
(parabool) ulatub 
maapinnani, 
vahel. 

Jalgratta 
parkimise hoidla 
kuju 

4848813 

 
 
Märkus: 
Õpetaja peaks välja pakkuma 7-8 ülesandega raja, mis sisaldab mitmekesiseid mõisteid. Samuti on oluline pakkuda erineva kognitiivse tasemega 
(madal, kõrge) ülesandeid, et õpilasi motiveerida, proovile panna.  

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7848798
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7848798/subtask/2677
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2648806
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4848813

