
Huvitavad arvud 

See kursus on Sulle, kui  

 õpid põhikoolis 

 tunned huvi matemaatika vastu 

 meeldib iseseisavalt materjali lugeda ja ülesandeid lahendada 

 meeldib ise asju välja mõelda ning avastada ja uurida 

 tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane: 

 teab arvuteooria põhimõisteid; 

 oskab lahendada arvuteooria põhimõistetega seotud ülesandeid; 

 oskab märgata täisarvude huvitavaid omadusi; 

 saab aru kujundarvude ridadest ning nende üldvalemite koostamisest. 
 

Sihtrühm põhikooli õpilased 7.-8. klass 

Õppetöö vorm veebipõhine (täpsustav informatsioon kursuse alguses);  

Kursuse maht 1,5 EAP, 40 akadeemilist tundi  

Hindamise vorm ja 
lõpetamise tingimused 

Mitteeristav hindamine. 

Tunnistuse saamiseks tuleb esitada iseseisvad tööd kõigi teemade kohta. 

Õpetamise aeg 2017/2018. õ.-a., alates 2.oktoobrist 2017 -  23.aprill 2018 

Osavõtutasu õpilastele 12 eur 

Vastutav õppejõud  Raili Vilt,  raili.vilt@ut.ee; 737 5521 

Sisu lühikirjeldus 

 

Kursusel on neli teemat. Iga teema kohta on õppematerjal, mis koosneb 
mõistetest, selgitustest ja näidetest. Teema lõpus on ülesanded iseseisvaks 
lahendamiseks, mille lahendused tuleb arvestuse saamiseks ettenähtud ajaks 
esitada. Teemade juures on ka väikesed testid enesekontrolliks. 

Teemad 

 

1. Arvuteooria põhimõisted 
Mis on täisarvu esitus kümnendsüsteemis? Mille poolest erinevad jagamine ja 
jaguvus? 
Mis tähendab, et üks arv jagub teisega ning kuidas seda kindlaks teha? Mis on 
aritmeetika põhiteoreem? 
Selles osas leiad vastused neile küsimustele ja palju muudki põnevat, mis seotud 
arvuteooria põhimõistetega. 

Enamus neist mõistetest leiavad koolis tutvustamist 5. ja 6. klassis. 
2. Nimelised arvud  
Tutvume erinevate võimalustega eriliste täisarvude nimetamiseks ja uurime 
nende omadusi. (näiteks: Fibonacci arvud, Mersenn’i arvud, täiuslikud arvud, 
sõbralikud arvud, rõõmsad arvud, jne). 

Lisaks saavad vastuse küsimused, et kuidas leida mitu positiivset jagajat on 
täisarvul ning milline on täisarvu kõigi positiivsete jagajate summa. 
3.Arvude otsimine 
Leia kõik teatud tingimustega arvud. Kui palju on etteantud tingimustele 
vastavaid arve? Leia vähim/suurim arv, mille korral on antud tingimused 
täidetud.  

Selliste küsimuste, töökorraldustega ülesandeid kohtab peaaegu kõikidel 
matemaatikavõistlustel. Vaatlemegi, millised on peamised meetodid 
lahendamiseks ning nii nagu olümpiaadilgi pöörame tähelepanu lahenduskäigule 
ja põhjendamisele. 
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4. Kujundarvud. Pascali kolmnurk 
Ritta joonestatakse kindlate reeglite põhjal teatud arvust sõlmpunktidest 
geomeetrilisi kujundeid. Mitu sõlmpunkti on järgmises kujundis rohkem kui 
eelmises kujundis? 
Mitu sõlmpunkti oleks selle rea 100. kujundis?  

Lisaks vaatleme mõningate eriliste arvude paiknemine Pascali kolmnurgas ning 
ka seda kuidas Pascali kolmnurga abil leida võimaluste arvu. 

 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad kursusel osalejatele. 
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Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Oli põnev kursus ja sain palju uusi teadmisi. 

 Kursus oli väga huvitav ning meeldiv, sain teada palju huvitavat arvudest 

 Oleksin kursuse peaaegu pooleli jätnud. Aga õppejõud oli vastutulelik ja suured tänud selle eest :) 

 Mulle meeldis, et sain targemaks ja õppisin loogilisemalt mõtlema. 
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