
 

Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks I   

See kursus on Sulle, kui   
• õpid põhikoolis 
• tunned huvi matemaatika vastu 
• meeldib iseseisavalt ülesandeid lahendada 
• tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks 

Kursuse läbinud õpilane: 
• teab paaritu- ja paarisarvu üldkuju ning oskab lahendamisel märgata ja kasutada arvude paarsust 
• mõistab Dirichlet’ printsiibi olemust ja oskab seda kasutada ülesannete lahendamisel 
• tunneb nelinurkade liike ja omadusi ning oskab nelinurga antud andmete põhjal leida otsitavat 
• on omandanud peamised jaguvuse omadused ja jaguvustunnuseid ja oskab neid kasutada 
• teab hulgaga seotud põhimõisteid ning oskab lahendada hulkade ühisosa ja ühendiga ning 

vastavustega seotud ülesandeid 
• oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid 

 
 Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi (vt. reegleid!)   
 

Sihtrühm põhikooli õpilased 7.-8. Klass 

Õppetöö vorm kaugõppe vormis, valdavalt tavaposti vahendusel aga ka veebipõhiselt 
(täpsustav  
informatsioon esimese saadetava õppematerjaliga); õpilastel on võimalus 
esitada küsimusi e-posti teel  

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi  

Hindamise vorm ja 
lõpetamise tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb  viie parima töö eest 
saadud punktide summast ning tunnistuse saamiseks peab õpilane saama 
vähemalt 40% koondpunktide maksimumist (alla selle tulemuse saab õpilane 
tõendi). 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates oktoober  2015 - . mai 2016 

Osavõtutasu õpilastele 19 eur 

Vastutav õppejõud  Raili Vilt, MSc (matemaatika);  raili.vilt@ut.ee; 737 5521 

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel on viis teemat ning neile lisandub viimane nn kordav töö. Iga teema 
kohta on õppematerjal, mis koosneb mõistetest, selgitustest ja näidetest. 
Teema lõpus on ülesanded iseseisvaks lahendamiseks, mille lahendused tuleb 
ettenähtud ajaks esitada. Teemade juures on ka väikesed testid 
enesekontrolliks. 

Teemad 
 

1. Paaris- ja paaritud arvud. Paarsuse printsiip. 
Täisarvud saab jagada  kaheks – ühed on need, mis jaguvad arvuga 2 ja teised 
mitte. Vaatleme ülesandeid, kus lahendus peitubki just eelmainitud lihtsal 
tähelepanekul. 
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2. Dirichlet’ printsiip 
Kui on kolm õuna ja need tuleb jaotada kahte korvi nii, et kummaski korvis 
oleks vähemalt üks õun, siis on selge, et ühes korvis on 1 õun ja teises 2 õuna. 
Kui on n õuna ja need tuleb jaotada n-1 korvi, siis on selge, et pärast õunte 
korvidesse jaotamist, peab leiduma korv, milles on rohkem kui üks õun. 
See lihtne tähelepanek ongi aluseks Diriclet’ printsiibile, mida selles 
õppematerjalis vaadeldaks. 
 
3. Nelinurgad. 
Vaatleme ülesandeid, mis on seotud nelinurkadega (ruut, ristkülik, romb, 
rööpkülik, trapets). Leiame lõikude pikkusi, nurkade suurusi, pindalasid ja 
ümbermõõte. 
 
4. Jaguvus 
Täisav a jagub täisarvuga b, kui jagatis a : b on täisarv. Vaatame jaguvuse 
peamisi omadusi ja jaguvustunnuseid. Uurime, miks need kehtivad ning kuidas 
neid kasutada ülesannete lahendamisel.   
5. Hulgad. 
Hulga moodustavad teatud liiki objektid. Vaatlame hulkadega seotud 
põhimõisteid (osahulk, hulkade ühisosa, hulkade ühend) ja tähistusi. 
Lahendame ülesandeid nii Venni diagrammiga kui ka hulkade vastavuse kohta.  
6. Kordav töö – ülesandeid aasta jooksul õpitud teemadest. 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad kursusel osalejatele. 
Näitena lehekülg õppematerjalist Dirichlet’ printsiip ning üks ülesanne iseseisvaks lahendamiseks 
mõeldud ülesannetest: 
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/ettevalmistus_matemaatikaolum
piaadiks_i_ylesannete_naited.pdf 
Kirjandust ja viited 

1. E.Abel, M. Abel , Ü. Kaasik Koolimatemaatika entsüklopeedia, Ilmamaa 
2. http://www.math.olympiaadid.ut.ee 
3. http://www.teaduskool.ut.ee/ainevoistlused/kanguru 
4. E.Abel, R.Vilt  Arvuteooria elemendid I, Atlex 2013 

 
 

Õpilaste tagasiside kursusele: 

• Mind aitas see kursus väga palju, tänu millele oskan ma matemaatikatundides nüüd peale 
ülesannete vastuse kätte saamise ka kirjeldada, kuidas ma vastuseni jõudsin. Ka 
matemaatikaolümpiaadil tundsin ennast tänu sellele ja ka eelnevatel aastatel võetud kursustele 
palju kindlamalt. 

• Õppematerjal oli väga selge ja arusaadav, aga vahel osad õppematerjalid läksid liiga pikaks minu 
arvates. 

• Sain tänu sellele kursusele juurde teadmisi ja oskusi. 
• …. Tuleks arvestada et kaugõpe on ikka oluliselt raskem kui tavaline õppimine. 
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