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Tunnikava vorm 

Õppeaine ja -valdkond: Matemaatika/informaatika  
Klass, vanuse- või haridusaste: III kooliaste, 8-9 klass 
Tunni kestvus: 45min 
Tunni teema (sh alateemad): funktsioonide rakendamine 
Tase: õpilased tunnedvad funktsioone y=ax+b ja y=ax2+bx+c 
Autor: Taavi Duvin 
 
Tunni eesmärgid: näidata, kus ja kuidas kasutatakse funktsioone ka päris elus 
Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Õpilane mõistab funktsioonide praktilist vajadust. Oskab koostada programmi, 
mis joonistaks xy-plotteri abil mõne lihtsama funktsiooni 
Õpitulemused: Õpilane suudab koostada programmi, mille abil saab MakeBlock plotteriga joonistada mõne lihtsama funktsiooni 
Mõisted: Plotter 
Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased oskavad kasutada Scratch programmeerimiskeskkonda ja saavad aru funktsioonidest 
Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpilastele on vajalik arvuti mBlock programmeerimiskeskkonnaga ja MakeBlock xy-
plotter 
Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne): 
Mona Lisa funktsioonidega: https://scratch.mit.edu/projects/116913820/ 

https://scratch.mit.edu/projects/116913820/
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Tunni käik: 

Tunni osad Tegevuste kirjeldused Tegevusele 
kuluv aeg

Õpetaja tegevus Õpilaste tegevus

I Ettevalmistus  
• Sissejuhatus 
• Tähelepanu haaramine 
• Häälestus 

(eesmärgipüstitus, 
motiveerimine) 

• Eelteadmiste 
väljaselgitamine 

• Vajaminevate teadmiste 
kordamine

Tunni alustamine 

 
Mona Lisa 
funktsioonid

2min 

 
3min

Õpetaja tuletab meelde juba 
õpitud funktsioone. 

Õpetaja näitab õpilastele scratchi 
programmi Mona Lisa 
funktsioonidega joonistamisest 
ja toimub arutelu, mis 
funktsioone kasutatakse ja miks 
võiks selline joonistamine hea 
olla

Kuulamine 

Kuulamine, vaatamine, 
arutamine
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II Põhiosa 
• Peab tagama tunni 

eesmärgi täitmise 
• Õppemeetodid 
• Harjutamine, kinnistamine 

ja/või rakendamine

xy-plotteri programm 
keskele liikumiseks 

 

Väljaku suuruse 
arutelu 

 
X ja Y telje suhtes 
paralleelsuunaline 
liikumine 

 
funktsiooni 
joonistamine

10min 

 
 
5min  

 
5min 

15min

Õpetaja algatab arutelu, mida on 
vaja teha, et plotter saaks alati 
samast kohast alustada (vt 
õpetajale)  

Arutelu, mis võiks olla väljaku 
suurus, et plotter ja graafik oleks 
võrreldavad 

Õpetaja palub õpilastel koostada 
ploki, mis joonistaks plotteri abil 
Y= 0x+b ja X=0y+b graafiku 
(ehk joon x või y telje suhtes)  
 
Õpetaja palub õpilastel koostada 
ploki, mis joonistaks funktsiooni 
Y=ax+b graafiku, võttes arvesse 
ka etteantud vahemikku.

Kuulamine, arutamine, 
programmi tegemine 

 
 
Arutlemine, mõtlemine  
 

Kuulamine, arutamine, 
programmi tegemine 

 
Kuulamine, arutamine, 
programmi tegemine
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Hindamine:  

III Lõpetav osa 
• Tunni kokkuvõte/eesmärgi 

saavutuse kontroll  
• Tagasiside/reflektsioon (sh 

uute eesmärkide 
püstitamine) 

• Kodutöö 

Kokkuvõte 5min Tunni kokkuvõte ja tagasiside 
graafikutele

Kuulamine
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Keskele liikumine: 
*	Esmalt	on	mõistlik	teha	uued	plokid	pliiatsi	liigutamieks	(Andmed&Plokid	->	Loo	plokk).	Nimedeks	võiks	olla	nt	“pliiats	üles”	ja	“pliiats	alla”	ning	sisuks:	

	 	 	 Edaspidi	saab	kasutada	iseseisvalt	plokki	pliiats_üles	

	 	 	 	 	 	 Servo	tuleb	seadistada	vastavalt	oma	ploIerile	

* Pliiatsi	keskele	liigutamiseks	tuleb	pliiats	esmalt	liigutada	ühte	nurka	(vajutatud	on	kahte	piirilüliJt)	ja	seejärel	teatud	arv	(1000	või	900,	olenevalt	kas	
liigutakse	x	või	y	telje	suunas)	samme	tagasi.	

* Seejärel	tuleb	teha	kaks	0	algväärtusega	muutujat	(nt	a_serv	ja	v_serv),	mis	“teavad”	mootorite	olekut	(kui	väärtus	0,	siis	lüliJt	ei	ole	vajutatud	ja	tuleb	
liikuda	lüliJ	suunas,	kui	väärtus	1,	siis	lüliJ	on	vajutatud	ja	tuleb	liikuda	keskele,	kui	väärtus	2,	siis	lüliJ	on	vajutatud	ja	pliiats	asub	keskel)	

 
X ja Y telje suhtes paralleelne suunaline liikumine: 
*	Esmalt	tuleks	defineerida	uus	plokk,	mille	ainsateks	eIeantavateks	parameetriteks	on	kaks	arvulist	väärtust,	mis	määravad	vahemiku,	ehk	joone	pikkuse	

* Seejärel	tuleks	kontrollida,	kas	eIeantud	vahemik	mahub	eelnevalt	kokku	lepitud	piiridesse,	kui	ei	mahu,	kuvada	vastav	teade,	kui	mahub	tõsta	pliiats	
ülemisse	asendisse	ning	ploIeri	pea	liigutada	esimese	väärtusega	punkJ.	

* Kui	ploIeri	pea	on	esimeses	punkJs	tuleb	pliiats	alla	lasta	ning	pea	liigutada	teise	punkJ	asukohta	
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Y=ax+b graafiku joonistamine: Esmalt	tuleks	defineerida	uus	plokk	(ärge	unustage	eIe	anda	
vahemiku,	mille	piirides	joon	tehakse)	Järgnevalt	vaatleme	kahte	sirget	Y=-0,5x	(vahemikus	
0<x<200)	ja	Y=0,5x+50	(-100<x<100)  
Y=-0,5x (0<x<200) graafik.	Programmi	tegemisel	tuleks	esmalt	vaadelda	piirkonda.	Vahemik	
peab	mahtuma	meie	mõõtkavasse	ja	on	loogiline	(korrektne).	Juhul	kui	alguspunkt	on	
keskel	(0,0),	võib	kohe	asuda	graafikut	joonistama.	Joonistades	tuleb	liigutada	ploIeri	pea	
alguspunkJst	lõpp-punkJ.	Kõige	lihtsam	on	seda	teha	kahe	liigutusega	-	X-telje	mootorit	
200	punkJ	(maksimaalse	vahemiku	kaugus)	ja	ploIeri	Y-telje	mootorit	-100	punkJ	
(Y=-0,5*200).	NB!	Teha	eelnevalt	kindlaks	samm-mootori	liigutamisel	posiJivne	ja	
negaJivne	suund,	kas	need	vastavad	ka	graafikule?	Sellise	liigutamisviisi	miinuseks	on	
asjaolu,	et	tegemist	ei	ole	meile	sobiva	sirge	joonega.	Kui	soovime	joont	täpsemaks	teha	
võime	välja	arvutada	rohkem	punkte	ja	joone	joonistada	nende	vahele.	Nt	tehes	10	punkJ	
saame	järgmise	pildi:	

Veelgi	täpsema	joone	saamiseks	tuleks	iga	punkJ	asukohta	veelgi	täpsustada	(nt	100)	
saame	juba	veel	parema	tulemuse.	Tulemuse	täpsustamisel	on	mõistlik	arvesse	võIa	
maksimaalset/minimaalset	vahemiku.	Näiteks	meie	näite	puhul:	

	  
 

 
Y=-0,5x +50 (-100<x<100) graafik.	Juhul	kui	alguspunkt	ei	asu	keskel,	tuleb	esmalt	ploIeri	pea	liigutada	alguspunkJ	(x-telje	ja	y-telje	suunaline	liikumine,	
selliselt,	et	pliiats	on	üleval).	Juhul	kui	ploIeri	pea	on	alguspunkJs,	saab	täiendada	juba	eelmise	graafiku	programmi.	X-telje	suunas	ei	liiguta	nüüd	miIe	
vahemiku	viimase	arvu	võrra	vaid,	arvese	tuleb	võIa	ka	vahemiku	algus	(meie	näite	puhul	on	liikumistee	pikkuseks	alguspunkt-lõpppunkt,	ehk	100-(-100)). 

Y=0
.5x

+50

Y=-0.5x
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Arutelud	(Õpetajale):	

Keskele liikumise arutelu.	Selleks,	et	alaJ	oleks	ruumi	joonistamiseks	on	mõistlik	pliiats	alguses	liigutada	keskele.	Keskkohta	minek	on	kõige	lihtsam	tekitada	
selliselt,	et	liigutame	mõlemat	mootorit	seni,	kuni	pliiats	on	ühes	nurgas	ning	seejärel	liigutame	pliiatsi	tagasi	keskkohta.	PloIeri	suurus	samm-mootori	jaoks	
on	2000(paigalolev)x1800(liikuv	mootor)	sammu.		NB!	Enne	liigutamist	on	mõistlik	pliiats	üles	tõsta	(vastav	servomootori	asend)!	

Väljaku suurus.	Enne	programmide	tegemist	tuleks	kokku	leppida	väljaku	joonistatava	ala	suurus,	st	mitu	mootori	sammu	vastab	graafiku	ühele	ühikule.	
Tuleb	arvestada,	et	ploIeri	suurus	samm-mootori	jaoks	on	2000(paigalolev)x1800(liikuv	mootor)	sammu,	mistõIu	oleks	esimesteks	katsetusteks	mõistlik	
valida	ühe	ühiku	pikkuseks	nt	100	sammu.	Selliselt	saaks	ploIeriga	joonistada	graafiku,	mis	vastaks	-10<x<10	ja	-9<y<9	.	Tulevikus	programmile	väärtusi	eIe	
andes	ei	tohi	need	antud	piiridest	välja	minna!


