
Ettevalmistus matemaatikavõistlusteks   

See kursus on Sulle, kui  
• õpid 9. – 11. klassis 
• oled tunnetanud, et saad uuest õppematerjalist peaaegu enne aru kui õpetaja on jõudnud 

seletamise lõpetada 
• tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks 
• oled valmis võistluse nimel end pingutama 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab head matemaatilist mõtlemist 

 

Kursuse läbinud õpilane 
• on täiendanud kooliteadmisi matemaatikavõistlusteks vajalikuga; 
• omab suuremat teadmiste pagasit võistlustel edukalt osaleda; 
• oskab paremini loogiliselt mõelda ja end väljendada. 

 
Vajalikud eelteadmised: soovitav kursuste „Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks I ja II“ läbimine, 
kuid see pole hädavajalik, samuti oskus arvutis kontrolltöid vormistada 

 
NB! Käesolev kursus oli 2014/2015 õa-l nimega „Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV“ 

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi (50 tundi iseseisvat tööd, 30 tundi kontrolltööd) 

Sihtrühm Põhikooli 9. klassi ja gümnaasiumiastme 10. – 11. klassi õpilased 

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

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

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

Õppetöö vorm kaugõppe vormis e-õppe keskkonnas Moodle 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne  kujuneb testi ja nelja 
kontrolltöö eest saadud punktide summast, kusjuures võlgu võib olla 
maksimaalselt ühe töö, kuid siis arvestatakse seda kui 0-punktilist tööd ning 
tunnistuse saamiseks peab õpilane saama vähemalt 50% koondpunktide 
maksimumist (alla selle saavutuse saab õpilane tõendi).  

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel käsitletakse  teemasid: protsendid, arvud ja algebra, tõenäosus ja 
kombinatoorika, loogika, geomeetria.  Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest 
osast, mida illustreerivad näidisülesanded. Loogika teemal on võimalik tutvuda 
ka kahe videoga. Kursuse läbimiseks on vaja sooritada 50 lühemast ülesandest 
koosnev test ja neli 7- 10 ülesandest koosnevat raskemat kontrolltööd. 
Vt ülesannete näited 

1 

 

mailto:Hilja.Afanasjeva@ut.ee
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/ettevalmistus_matemaatikaolumpiaadiks_iv_ylesannete_naited.pdf


 

Teemad Iseseisvad 
tööd 

Töö 
esitamise 
tähtajad 

1. Protsendid. Arvud ja algebra 

Õppematerjalis käsitletakse järgmisi mõisteid ja teemasid: protsent, paaris arv, 
paaritu arv, algarv, täisruut (selle eraldamine avaldises), murdvõrrandid, 
võrrandi kujul 22 ax =  lahendamine, võrrandisüsteemid, tekstülesanded, 
rühmitamine, teguriteks lahutamine, jaguvuse tunnused, võrratuste 
tõestamine. Näiteülesanded. 

 

  
 

2. Tõenäosus ja kombinatoorika 

Õppematerjalis käsitletakse järgmisi mõisteid ja teemasid: klassikaline 
tõenäosus, faktoriaal, kombinatsioonid. Näiteülesanded.  

  

3. Loogika 

Õppematerjalis käsitletakse antud teemat, lahendades mitmeid 
näiteülesandeid kas 2-välja või 3-välja tabeliga. Lisaks on õpilastel võimalik end 
täiendada antud teemal kahe video jälgimisega („Pinginaabrid“, „Kõige 
täpsem“) 

 
 
 
 
 

 

4. Geomeetria 

Õppematerjalis tutvustatakse järgmisi mõisteid ja teemasid: seosed 
kolmnurgas, Pythagorase teoreem, nurgapoolitaja, mediaan, keskristsirge, 
siseringjoon, ümberringjoon, piirdenurk, Thalese teoreem, ringjoon, ring. 

 
 
 
 
 

 

Kursuse läbimiseks on vaja sooritada 50 ülesandest koosnev test ja neli 7 – 
10 ülesandest koosnevat kontrolltööd 

Kontrolltööde ülesanded sobivad oma raskusastmelt ja teemade pooleks 
lahendamiseks matemaatika valikkursustel „Loogika“, „Arvuteooria elemendid 
I“, „Diskreetse matemaatika elemendid I ja II“, „Planimeetria I ja II“  

Test 
MV - 1 
MV – 2 
MV – 3 
MV - 4 
 

  

Kursuse õppematerjalid on koostanud Hilja Afanasjeva ja need asuvad e – õppe keskkonnas Moodle, 
lisaks video loogika näiteülesannetest „Pinginaabrid“ ja „Kõige täpsem“ (koostaja Maksim Ivanov) ja 
juhend valemite abil matemaatika vormistamisest (Ly Sõõrd). 

 
  

Näide 2. 

Näide 1. 

Näide 3. 

Näide 4. 
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