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Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II 
See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumiastmes 
• 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: 
• lahendab kõrgema astme võrratusi intervallmeetodiga; 
• lahendab absoluutväärtusi sisaldavaid võrratusi, võrratussüsteeme ja tõestab lihtsamaid võrratusi; 
• lahendab parameetriga võrrandeid (lineaar, ruut- ja murdvõrrandid);  
• tunneb matemaatilise induktsiooni printsiipi ja oskab seda rakendada erinevates tõestusülesannetes;  
• tutvub ahelmurru mõistega, arendab ahelmurruks nii ratsionaal- kui ka irratsionaalarve, leiab ahelmurru 

lähismurde. 
• oskab teksti põhjal koostada ja lahendada võrrandeid, milles on tundmatuid rohkem kui võrrandeid 

(diofantilisi võrrandeid)  
 
Vajalikud eelteadmised: soovitav arvuti kasutamise oskus (MS Word või Open Office)  

 

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

Sihtrühm gümnaasiumiastme õpilased alates 11. klassist 

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

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a., alates 3. oktoobrist 2016 

Õppetöö vorm kaugõppe vormis õpikeskkonnas Moodle 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne  kujuneb viie 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  5  teemat: võrratused, parameetriga võrrandid, matemaatiline 
induktsioon, ahelmurrud, diofantilised võrrandid.  Õppematerjalid  koosnevad 
teoreetilisest osast, mida illustreerivad näidisülesanded. Iga teema kohta tuleb 
sooritada kirjalik kontrolltöö, mis koosneb  6-12 kontrolltööülesandest. 
 

Teemad Iseseisvad tööd Töö 
esitamise 
tähtajad 

1. Võrratused 
Õppematerjalis käsitletakse kõrgema astme võrratuste lahendamist 
intervallmeetodiga, lahendatakse absoluutväärtusega võrratusi ja 
võrratussüsteeme. Tutvustatakse võrratuste tõestamise viise. Materjalist 
paremaks arusaamiseks lahendatakse mitmeid näiteülesandeid. Enesekontrolli 
test ja kontrolltöö „Võrratused“, parandatud kontrolltöö vigade analüüs.  

 

Kontrolltöö 
Võrratused 
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2. Parameetriga võrrandid 

Õppematerjali eesmärgiks on tutvustada parameetriga võrrandite mõistet, 
peatudes pikemalt parameetrit sisaldavatel lineaar-, ruut- ja murdvõrranditel ning 
parameetriga võrrandite lahendite täiendaval uurimisel. Õppimine tugineb suures  

osas näiteülesannete lahendamisel ja selgitamisel. Enesekontrolli test ja 
kontrolltöö „Parameetriga võrrandid“. Parandatud töö vigade analüüs.    

Kontrolltöö 
Parameetriga 
võrrandid 
 
 

 

3. 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 omandamise eesmärgil. Matemaatilise 
induktsiooni printsiibiga tutvumine aitab õpilasel ette valmistuda matemaatika 
olümpiaadiks, kuid ka uurides matemaatilist kirjandust, kuna seda kasutatakse 
matemaatikas väga sageli. Enesekontrolli test ja kontrolltöö „Matemaatiline 
induktsioon“, parandatud töö vigade analüüs. 

 

Kontrolltöö 
Matemaatiline 
induktsioon 
 
 
 
 
 
 

 

4. Ahelmurrud 

Antud teema eesmärgiks on tutvustada ahelmurru mõistet. Arendatakse 
ahelmurruks nii ratsionaalarve kui ka irratsionaalarve, leitakse ahelmurru 
lähismurde. Teoorias tuuakse ära mitmeid näiteülesandeid, et õpetatavat oleks 
lihtsam mõista. Teoreemide tõestamisel rakendatakse matemaatilist induktsiooni, 
mida just eelmises õppematerjalis tutvustati. Enesekontrolli test ja kontrolltöö 
„Ahelmurrud“. Parandatud töö vigade analüüs. 

 

Kontrolltöö 
Ahelmurrud 
 
 
 
 

 

5. Diofantilised võrrandid  
Õpilased pole seni tuttavad, kuidas lahendada olukorda, kui on üks võrrand ja 2 
tundmatut ehk kui on tegemist diofantilise võrrandiga. Õppematerjalis tuuakse 
diofantilise võrrandi mõiste sisse huvitava näiteülesandega. Õpetatakse nii 
diofantilist võrrandit teksti põhjal koostama kui ka lahendama. 
Lahendusmeetodina tuginetakse võrrandi osade jaguvusele. Jaguvuse uurimine 
toetab ka olümpiaadiülesannete lahendamist. Lisamaterjalina esitatakse ka 
diofantilise võrrandi lahendamise põhimõtted lähismurdude abil. Enesekontrolli 
test ja kontrolltöö „Diofantilised võrrandid“. Parandatud töö vigade analüüs. 

 

Kontrolltöö 
Diofandtilised 
võrrandid 
 
 
 

 

Kursuse õppematerjalid 
Afanasjeva, H. „Võrratused“ 
Lepmann, L. „Parameetriga võrrandid“ 
Afanasjeva, H., Reimand, J. „Matemaatiline induktsioon“ 
Afanasjeva, H. „Ahelmurrud“ 
Afanasjeva, H. „Diofantilised võrrandid“ 
 
Tagasiside õpilastelt: 

• Mulle meeldis, et sain õppida lisaks koolis õpitule, ning kindlasti oli kursus abiks ka olümpiaadiks 
valmistumisel. Iga tööd ära saates on hea tunne: jälle olen midagi suurt teinud. 

• Kursus oli hea vaheldus koolimatemaatikale ning kindlasti sain targemaks. :)  
• Sellised kursused panevad sind ise mõtlema ja ise leidma vastust. 
• Soovitan kindlasti ka teistele, sest mulle see kursus meeldis. 
• Kindlasti mulle meeldis see kursus, aga väga toetav, abivalmis ja arusaadav oli ka õppejõud Hilja 

Afanasjeva. Vahest, kui teema oli raske, siis saatis ka eraldi meilidele kirju infoga, kus veel saab vaadata 
midagi selle teema kohta. :) Suured tänud Talle! 
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