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Kursuse	läbimiseks	on	vaja	sooritada	50	ülesandest	koosnev	test	ja	kaks	7	–	10	ülesandest	koosnevat	
kontrolltööd	(MV	–	1;	MV	–	2)	

	
Ülesannete	näited	on	leitavad	aadressilt:	
www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/ettevalmistus_matemaatikavoistlusteks_2017_2018_ulesannete_naited.pdf

		
Kursuse	õppematerjalid	on	koostanud	Hilja	Afanasjeva	ja	need	asuvad	e	– õppe	keskkonnas	Moodle,	lisaks	
video	loogika	näiteülesannetest	„Pinginaabrid“	ja	„Kõige	täpsem“	(koostaja	Maksim	Ivanov)	ja	juhend	
valemite	abil	matemaatika	vormistamisest	(Ly	Sõõrd).	

	


