
„Diskreetse matemaatika elemendid II“   

Gümnaasiumi valikkursus 
 
See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumiastmes ja oled valinud nimetatud valikkursuse 
• tunned huvi matemaatika vastu 
• soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 
• tahad rakendada õpitud uusi teadmisi ülesannete lahendamisel 
• tahad valmistuda matemaatikaolümpiaadiks 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab head matemaatilist mõtlemist 

 

Kursuse läbinud õpilane: 
• tunneb matemaatilise induktsiooni printsiipi ja oskab seda rakendada erinevates 

tõestusülesannetes; 
• saab ettekujutuse tänapäeval kiiresti areneva ja olulise diskreetse matemaatika kahe valdkonna 

kombinatoorika ja graafide teooria lihtsamatest probleemidest ja nende lahendusmeetoditest; 
• arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist;  
• lahendab ülesandeid, milles on vaja ka kordumistega variatsioone, permutatsioone ja 

kombinatsioone.  
 
 
Vajalikud eelteadmised: õpilane on tuttav kooliprogrammis õpitavate kombinatoorika mõistetega 

 

Kursuse maht 1,5 EAP, 40 akadeemilist tundi (25 tundi iseseisvat tööd, 15 tundi kontrolltööd) 

Sihtrühm gümnaasiumiastme 11. – 12. klassi õpilased 

Vastutav õppejõud  Hilja Afanasjeva, Hilja.Afanasjeva@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

9,5 eur 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates 5. oktoobrist 2015 

Õppetöö vorm Veebipõhine õpe Moodle keskkonnas 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne  kujuneb kolme kontrolltöö eest 
saadud punktide summast, tunnistuse saamiseks peab õpilane saama vähemalt 
50% koondpunktide maksimumist (alla selle saavutuse saab õpilane tõendi).  

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel käsitletakse 3 teemat: matemaatiline induktsioon, kombinatoorika ja 
graafiteooria põhimõisted.  Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida 
illustreerivad näidisülesanded. Iga teema kohta tuleb sooritada kirjalik 
kontrolltöö, mis koosneb  6 - 10 kontrolltööülesandest. 
 

Teemad Iseseisvad tööd Töö 
esitamise 
tähtajad 

1. Matemaatiline induktsioon 
Õppematerjalis tutvustatakse väga olulist tõestusmeetodit 
matemaatikas. Matemaatilise induktsiooni printsiip tugineb väite 
kehtivuse kontrollil konkreetse arvu korral ja järgnevuse omaduse 
olemasolul. Käsitletakse mitmeid näiteülesandeid parema meetodi 

Kontrolltöö 
„Matemaatiline 
induktsioon“ 
 
 

 

mailto:Hilja.Afanasjeva@ut.ee


omandamise eesmärgil. Matemaatilise induktsiooni printsiibiga 
tutvumine aitab õpilasel ette valmistuda matemaatika olümpiaadiks, 
kuid ka uurida matemaatilist kirjandust, kuna seda kasutatakse 
matemaatikas väga sageli. Kontrolltöö „Matemaatiline induktsioon“, 
parandatud töö vigade analüüs. 
Käsitletakse valikkursuses „Diskreetse matemaatika elemendid II“ 
 
2. Kombinatoorika 
Antud teema on oluliseks täienduseks koolimatemaatikas õpitavale. 
Põhjalikult peatutakse mõistetel variatsioonid, kordumistega 
variatsioonid, permutatsioonid, kordumistega permutatsioonid, 
kombinatsioonid, kordumistega kombinatsioonid, antakse vastavad 
arvutusvalemid ja õpetatakse neid mõisteid üksteisest eristama. 
Tutvustatakse nn juurde- ja mahaarvamise reeglit. Näiteülesannete 
läbitöötamine. Kasutab õpitut lihtsamaid ülesandeid lahendades. 
Kontrolltöö „Kombinatoorika“. Parandatud töö vigade analüüs.   

Täiendatakse oluliselt koolis õpitavaid teadmisi selles vallas. 
Käsitletakse valikkursuses „Diskreetse matemaatika elemendid II“.   

 
 
 
 
 
 
Kontrolltöö 
„Kombinatoorika“ 
 
 

3. Graafiteooria põhimõisted 

Õppematerjalis käsitletakse järgmisi teemasid: graafi mõiste ja sellega 
seotud põhimõisted (serv, tipp), orienteeritud graafid, Euleri ja 
Hamiltoni graafid, puud, genealoogilised graafid, transpordivõrgud. 
Lahendatakse mitmeid näiteülesandeid, mis aitavad kaunis keerulisest 
materjalist aru saada ja lihtsamaid ülesandeid lahendada. Kontrolltöö 
„Graafiteooria“. Parandatud töö vigade analüüs. 

Arendab loovat ja paindlikku mõtlemist, valikkursuse „Diskreetse 
matemaatika elemendid II“ üks osa. 

Kontrolltöö 
„Graafiteooria“ 
 
 
 
 
 

 

   

Kursuse õppematerjalid 
• Reimand, J. „Matemaatiline induktsioon“ 
• Kaasik, Ü. „Kombinatoorika“ 
• Koit, M. „Graafiteooria põhimõisted“ 

 
• Kontrolltöö „Matemaatiline induktsioon“ 
• Kontrolltöö „Kombinatoorika“ 
• Kontrolltöö „Graafiteooria“ 

 
 

Õpilaste tagasiside kursusele 

• Väga huvitavad materjalid ja ülesanded. 
• Meeldis, et sain lisaks kooliteadmistele juurde ka uusi teadmisi, need on vajalikud ka ülikoolis, 

kuhu ma kavatsen astuda. 
• Väga hea ja vastutulelik kursuse läbiviija ja kontrollija oli, tema märkused ja parandused aitasid 

mul palju edasi areneda. 
 

Näide 1. 

Näide 3. 

Näide 2. 

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/mat_matemaatiline_induktsioon.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/mat_gymn_kombinatoorika.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/mat_gymn_graafiteooria.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/m-2_2014.doc
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/kontrolltoo_kombinatoorika_2014suur.doc
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/kontrolltoo_graafiteooria.doc
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/diskreetse_matemaatika_elemendid_ii_ulesannete_naited_1.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/diskreetse_matemaatika_elemendid_ii_ulesannete_naited_3.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/diskreetse_matemaatika_elemendid_ii_ulesannete_naited_2.pdf
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