
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; 
• tunneb arvuteooria mõisteid (alg- ja kordarvud, jäägiga jagamine, jaguvuse tunnuseid (3-ga, 9-ga, 

11-ga, 13-ga)) ja oskab neid rakendada ülesannete lahendamisel; 
• lahendab parameetriga võrrandeid (lineaar, ruut- ja murdvõrrandid);  
• lahendab kahe muutujaga lineaarvõrratusi ja lihtsamaid majandusülesandeid modelleerimise 

abil;  
• oskab teksti põhjal koostada ja lahendada võrrandeid, milles on tundmatuid rohkem kui 

võrrandeid (diofantilisi võrrandeid)  
 
NB! Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi 
 
Vajalikud eelteadmised: soovitav on oskus lahendada kõrgema astme võrrandeid Horneri skeemi abil, 
võrrandis eraldada täisruutu ja valmistada jooniseid GeoGebras. 
 
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 2015/2016. õ.-a., alates 28.septembrist 2015 

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

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, arvuteooria elemente, parameetriga 
võrrandid, graafiline lineaarne planeerimine, funktsioonid ja nende graafikud.  
Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida illustreerivad näidisülesanded. 
Iga teema kohta tuleb sooritada kirjalik kontrolltöö, mis koosneb  6 - 13 
kontrolltööülesandest. 
Vt. kontrolltööde ülesannete näited 

Teemad Iseseisvad 
tööd 

Töö 
esitamis

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


e 
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. Kontrolltöö M – 6, 
parandatud kontrolltöö vigade analüüs.  

Kitsas kursuses vastav teema puudub, laias puudub võrratuste tõestamine, mida on 
aga vaja olümpiaadil. Vajalik toimetulekuks parameetriliste võrranditega. 

Kontrolltö
ö M – 6 

19. okt. 
 

2. Arvuteooria elemente  
Õppematerjal sisaldab koolimatemaatika väliseid vajalikke olümpiaaditeemasid: 
algarvud, kordarvud, jaguvuse tunnuseid (3-ga, 9-ga, 11-ga, 13-ga), jäägiga 
jagamine, konkurentsi mõiste, konkurentsi olulisi omadusi, lineaarkongruentsid. 
Lahendatakse mitmeid näiteülesandeid õppematerjalis õpetatu kohta. Kontrolltöö 
M – 7, parandatud töö vigade analüüs. 

 Täiendatakse kooliprogrammi, on valikkursuse „Arvuteooria elemendid I“ üheks 
osaks. Toetab olümpiaadi vajadusi. 

Kontrolltö
ö M – 7 
 
 

23. nov. 

3. 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. Materjali raskuse tõttu on 
lisamaterjalina meie kodulehelt saada ka vastav „Abistav lisamaterjal“. Kontrolltöö 
M- 8. Parandatud töö vigade analüüs.   

 Täiendav teema koolis käsitletavale võrrandite teemale, parameetriga võrrandeid 
pole kooliprogrammis. Arendab loogilist mõtlemist ja toetab olümpiaadi.   

Kontrolltö
ö M - 8 
 
 
 
 
 
 

19. jaan. 

4. Graafiline lineaarne planeerimine 

Antud teema eesmärgiks on matemaatilise modelleerimise käsitlemine teatud 
majandusülesannete liigi lahendamise kaudu. Õppematerjali ülesannete 
lahendamine põhineb lineaarse võrratussüsteemi graafilisel lahendamisel ja 
sihifunktsiooni maksimumi või miinimumi leidmisel lahendite piirkonnas. 
Selgitatakse kahe tüüpilise majandusprobleemi formuleerimist lineaarse 
planeerimisülesandena: optimaalse tootmisplaani koostamine ja optimaalse segu 
koostamine. Teooria ja näiteülesannete läbitöötamine. Kontrolltöö M – 9. 
Parandatud töö vigade analüüs. 

 Antud teemat meie koolimatemaatika ei käsitle, küll aga näiteks Soome 
koolimatemaatikas. Õpilastele väga meeldiv teema, võimaldab ülesannete 
lahendamisel kasutada programmi GeoGebra, võiks sisalduda valikkursuses 
„Majandusmatemaatika elemendid“. 

Kontrolltö
ö M - 9 
 
 
 
 

2. märts 

5. Funktsioonid ja nende graafikud  
Teema laiendab õpilaste teadmisi funktsiooni graafikute valmistamise võimalustest  
nn sugulasfunktsioonide graafikute abil. Vaadeldakse nihet (funktsiooni avaldise 
täisruuduks eraldamise kaudu), venitust ja peegeldust. Koostatakse joonise põhjal 
funktsioonide graafikutele vastavaid võrrandeid. Graafikute joonestamise 
põhimõtteid peab oskama selgitada, kuid teha võib neid näiteks GeoGebras. 
Kontrolltöö M – 10. Parandatud töö vigade analüüs. 
Koolis käsitletakse vastavat teemat vaid arvuti abil graafikuid joonistades (11. 
klass), täisruudu eraldamise võte aitab aga kinnistada olümpiaadiks vajalikku 

Kontrolltö
ö M - 10 
 
 
 

13. apr.
  

Näide 2. 
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Näide 3. 

Näide 4. 
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oskust täisruudu eraldamisest, lahendatakse ka rakendusliku sisuga üleandeid, kus 
on vaja teksti põhjal valmistada matemaatiline mudel ja probleem lahendada. 

 
Kursuse õppematerjalid 

1. H. Afanasjeva "Võrratused" (Kontrolltöö M-6) 
2. H. Afanasjeva "Arvuteooria elemente" (Kontrolltöö M-7) 
3. L. Lepmann "Parameetriga võrrandid" (Kontrolltöö M-8) 

Abimaterjal: H. Afanasjeva "Parameetriga võrrandid. Näpunäited" 
4. H. Afanasjeva "Graafiline lineaarne planeerimine" (Kontrolltöö M-9) 
5. Afanasjeva, H. „Funktsioonid ja nende graafikud“ (Kontrolltöö M-10) 

 
Õpilaste tagasiside kursusele: 

• Teemad olid head, sain arendada matemaatikaoskust. 
• Huvitavad teemad, uued teadmised, sain täiendada matemaatika teadmisi, tööde tegemiseks oli 

alati piisavalt aega. 
• Oli huvitav, uues oli palju arendavat informatsiooni, milles oli ka elulisi ülesandeid ning see oli 

hästi hea ja huvitav  teha. 
• Mulle meeldis, et sain õppida lisaks koolis õpitule, ning kindlasti oli kursus abiks ka olümpiaadiks 

valmistumisel. Iga tööd posti pannes on hea tunne: jälle olen midagi suurt teinud. 
• Võimalus tutvuda uut tüüpi ülesannetega. 
• Kursus oli hea vaheldus koolimatemaatikale ning kindlasti sain targemaks. :)  
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http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/mat_gymn_parameetriga_vorrandid.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/m-8_2014.doc
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