
Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks II   

See kursus on Sulle, kui   

 õpid põhikoolis 

 tunned huvi matemaatika vastu 

 meeldib iseseisavalt ülesandeid lahendada 

 tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks 

Õpiväljundid 
Kursuse läbinud õpilane: 

 oskab etteantud lausetest teha tõeseid järeldusi ning moodustada etteantud lause eitust; 

 oskab neid teadmisi kasutada loogikaülesandeid lahendades; 

 teab kolmnurga kesklõigu mõistet ja omadusi; 

 geomeetrilistes konstruktsioonides oskab märgata kolmnurka ja selle kesklõiku ning kasutada 
selle omadusi; 

 teab võrratuse põhiomadusi; oskab tõestada lihtsamate võrratuste tõesust; 

 mõistab matemaatikaülesannete mängude olemust; 

 oskab leida lihtsamate mängude korral võitvat strateegiat ja seda põhjendada; 

 oskab põhjendamistel kasutada ruudustike või tasandiosade lihtsamaid värvimisi; 

 oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid ning põhjendada 
lahenduskäike. 

 

 Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi  (vt. reegleid!)   
 

Sihtrühm põhikooli õpilased 8.-9. klass 

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

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi  

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb  viie parima töö eest 
saadud punktide summast ning tunnistuse saamiseks peab õpilane saama 
vähemalt 40% koondpunktide maksimumist . 

Õpetamise aeg 2017/2018. õ.-a., alates 2.oktoober  2017 – 30.aprill 2018 

Osavõtutasu 
õpilastele 

24 eur 

Vastutav õppejõud  Raili Vilt, MSc (matemaatika);  raili.vilt@ut.ee ; 737 5521 

Sisu lühikirjeldus 

 

Kursusel on viis teemat ning neile lisandub viimane nn kordav töö. Iga teema 
kohta on õppematerjal, mis koosneb mõistetest, selgitustest ja näidetest. Teema 
lõpus on ülesanded iseseisvaks lahendamiseks, mille lahendused tuleb 
ettenähtud ajaks esitada. Teemade juures on ka väikesed testid enesekontrolliks. 

Teemad 

 

1. Loogika. 
Vaatame peamisi otsustusi ja lauseid „kui…, siis…“ ja „…. siis ja ainult siis…“ . 
Uurime, mida saame neil juhtudel otsustada/järeldada. Vaatame ka ülesandeid, 
kus teeme kindlaks, kes räägib tõtt ja kes valet. 
2. Kolmnurga kesklõik 
Ühendades kolmnurga kahe külje keskpunktid, saame kolmnurga kesklõigu. 
Vaatame kolmnurga kesklõigu omadusi ning nende kasutamist ülesannetes. 
3. Võrratused 
Võrratuse moodustavad kaks avaldist, mis on seotud märgiga <, > või ≤, ≥. 
Uurime põhiomadusi, võrratuste samaväärsust ja kuidas tõestada võrratuse 
õigsust. Vaatame ka kolmnurga- ja nelinurga võrratusi. 
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4. Mängud 
On kaks mängijat, kes kordamööda teevad lubatud käike. Kumb võidab? Milliseid 
käike tuleb sooritada, et kindlustada võit? 

5. Värvimised 

Uurime kuidas värvimine aitab kindlaks teha, kas kujundit on etteantud viisil 
võimalik tükeldada või mitte ning analoogseid ülesandeid.  

6. Kordav töö – ülesandeid aasta jooksul õpitud teemadest. 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad kursusel osalejatele. 

Näitena lehekülg õppematerjalist Värvimised  ning üks ülesanne iseseisvaks lahendamiseks mõeldud 
ülesannetest: 
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/ettevalmistus_matemaatikaolumpiaadiks_ii_ylesannete_naited.pdf 

Kirjandust ja viited 
1. E.Abel, M. Abel , Ü. Kaasik Koolimatemaatika entsüklopeedia, Ilmamaa 
2. http://www.math.olympiaadid.ut.ee 
3. http://www.teaduskool.ut.ee/ainevoistlused/kanguru 
4. E.Abel, I.Zolk Diskreetse matemaatika elemendid I, Atlex 2012 
 
 

 
Õpilaste hinnang antud kursusele: 

Mulle meeldis, et sain teada, kui palju mul on veel matemaatika alaselt arenguruumi. Koolis on 

matemaatika minu jaoks lihtne, aga teaduskooli ülesanded panid mind rohkem mõtlema, vaeva 

nägema ja ülesannete kallal pusima. Ma õppisin selle kõige käigus juurde huvitavaid nippe, kuidas 

ülesandeid lihtsamalt lahendada. 
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