
Programmeerimise algkursus   

See kursus on Sulle, kui  

• õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes 
• tunned huvi programmeerimise vastu  
• tahad arendada oma loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist 
• soovid valmistuda informaatikaolümpiaadiks 
• soovid tulevikus õppida IT-valdkonnaga seotud elukutset 

Kursuse läbinud õpilane: 
• mõistab programmeerimise olemust ja terminoloogiat 
• tunneb põhilisi andmetüüpe ja –struktuure 
• eristab ning oskab kasutada eri liiki operatsioone, avaldisi ja funktsioone väärtuste leidmiseks; 
• teab ja oskab kasutada sisestamise ja väljastamise standardprotseduure 
• oskab tekstina püstitatud lihtsa ülesande realiseerida arvutiprogrammina enda poolt valitud 

programmeerimiskeeles 

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi  

Sihtrühm õpilased  alates 9. klassist; kursusele oodatakse õpilasi, kellel on matemaatika 
keskmine hinne vähemalt neli 

Vastutav õppejõud  Vassili Jakovlev 

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates  12. oktoobrist 2015 

Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb kuue kodutöö ja 
lõputöö eest saadud punktide summast; tunnistuse saamiseks peab õpilane 
saama vähemalt 50% koondpunktide maksimumist  

Sisu lühikirjeldus 
 

Algkursus on suunatud õpilastele, kes soovivad hakata tegelema 
programmeerimisega. Antud kursuse eesmärgiks ei ole mitte 
programmeerimiskeele täiuslik omandamine, vaid programmeerimise oskuse 
omandamine. Algkursusel kasutatakse näidetes samaaegselt nelja 
programmeerimise keelt, milleks on Pascal, C, C++ ja Java. Kursusel osaleja saab 
kinnistada teooria tema poolt valitud programmeerimiskeeles kirjutatud näidete 
varal.  

Kursusel on 9 teemat, mille kohta tuleb sooritada kuus kodutööd ning esitada 
lõputöö. Iga teemaga kaasnevad ülesanded harjutamiseks.  

Kursus on heaks abiks ettevalmistumisel informaatikaolümpiaadiks. 
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Teemad 
 

Hinnatavad tööd 

1. Sissejuhatus " Milleks on vaja programmeerimist". 

2. Põhimõisted: eesmärgiks on õpetada selgeks mõistete andmetüüp, väärtus, 
konstant, muutuja, identifikaator, võtmesõna, operand, operaator tähendused ja 
omistamise lause.  

3. Aritmeetiline ja loogiline avaldis: käsitletakse mõisteid avaldis, operand, 
operaator, aritmeetiline-, loogiline avaldis ja -operaator. 

Kodutöö  1. 
("Hello, world!") 
 

4. Standardprotseduurid andmete sisestamiseks ja väljastamiseks:  
tutvustatakse standardprotseduuri mõistet ja näidete varal sisestamise- ja 
väljastamise standardprotseduure.  

 
Kodutöö  2. 
(print in & out) 

5. Tingimuslause; Suunamislause; Valiklause: käsitletakse erinevate valikute 
realiseerimise võimalusi. 

Kodutöö  3.  
(if-else, 
vt näide) 

6. Struktuursed andmetüübid: käsitletakse mõisteid jada, massiiv, kirje,  fail, 
massiivi-, kirje- ja faili deklareerimine ja kasutamine. 

Kodutöö  4. 
(for, while) 

 
7. Määratud kordus; Eelkontrolliga kordus; Järelkontrolliga kordus: käsitletakse 
korduslauset ja selle erinevaid tüüpe. 

Kodutöö  5. 
(file) 

8. Viitmuutuja; Arvuti mälu paindlik kasutamine: tutvustatakse andmeobjekti 
viitmuutuja olemust ja kasutamist ning mälu hõivamist ja vabastamist. 

 

9. Alamprogrammid; Protseduur ja funktsioon: käsitletakse alamprogramme 
üldisemalt ja tutvustatakse kuidas neid ise kirjutada.  

Kodutöö  6. 
(function) 

Test 1. ja Test 2    

 Lõputöö 
(vt näide) 

 

Õpilaste tagasiside kursusele: 

• Kindlasti andis see kursus mulle palju teadmisi arvutite kohta. Lisaks sellele jõudsin ka 
järeldusele, et sooviks seda edasi minna õppima tulevikus ning ka töötada sellel alal . 

• Väga meeldiv õppejõud, hea suhtlus õppijate vahel ning üleüldse meeldiv keskkond. 
• Kursus oli põnev ning pidasin seda vajalikuks oma teadmiste täiendamisel. Kindlasti lähen ülikooli 

õppima IT'd ja saan öelda, et olen puutunud enda valitud alaga kokku! 
• Kodused tööd olid väga huvitavad ning neid saab praktiliselt kasutada ka reaalses elus. 
• Meeldis, et materjalides olid teemad ja näited hästi arusaadavalt lahti seletatud. 
• Ainult paar teemat oli uued minu jaoks. Probleemide tekkimise juhul õppejõud aitas mind. 

Ülesanded olid kaasaegsed ja oli huvitavalt neid lahendada. 
• Minu arvates oli see kursus päris hea sissejuhatus programmeerimisse. 
• Väga hea ja õpetlik kursus oli! 
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