
Kursuseprogramm  

MLM6214.DT HULGATEOORIA JA LOOGIKA ELEMENDID 

Maht: 4 EAP Orienteeriv kontakttundide maht: 52,  

iseseisva töö maht:  52 

Õppesemester: K E 

Eesmärk: Anda põhiteadmised hulgateooriast ja loogikast. Tutvustada nendes 

valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Hulgad, tehted nendega. Relatsioonid ja nende liike. Faktorhulgad. Kujutused. 

Loogika tehted, lausearvutusvalemid, nende tõeväärtused ja normaalkujud. 

Predikaadid, kvantorid, predikaatvalemid, nende normaalkujud.  

 
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjaliga kui ka vastavate ülesannete 

lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe 

eeldab auditoorses õppetöös osalemist. 

Õpiväljundid: 

 

Selle kursuse läbinud üliõpilane:  

 Tunneb tehteid hulkadega, nende põhiomadusi ja relatsioone, 

sealhulgas oskab nende liiki määrata ja neid rakendada;  

 Tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; oskab sisulisi 

väiteid kirja panna formaalsete valemitena ja neid eitada. 

Hindamismeetodid: Auditoorsed kontrolltööd, eksam. 

Õppejõud: Anna Šeletski 

Ingliskeelne nimetus: Foundations of Set Theory and Logic 

Eeldusaine:  

Kohustuslik kirjandus: 1. Palm, R., Prank; R. (2004) Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse. Tartu, 

TÜ  

2. Monakov-Rogozkin, A., Normak, P., Levin A. (1986). Hulgateooria ja 

loogika elemente. Tallinn: TpedI. 
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Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist. Semestri tööga 

on võimalik koguda 50 punkti (protsenti) eksamihinde aluseks olevast 100 

punktist, teine pool saadakse lõpueksami eest. Kui semestritööga on 

üliõpilasel kogutud vähem kui 15 punkti, siis eksamihinne on “puudulik”.  

Toimub 2 auditoorset kontrolltööd (2 x 25 punkti). 

Iseseisva töö nõuded Loengute läbitöötamine, ülesannete lahendamine, auditoorseteks kontroll-

töödeks ja tunnikontrollideks valmistumine ning eksamiks aine 

omandamine.  

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

1. kriteerium  Lause- ja predikaatarvutuse põhiseaduste, hulkadega tehete  

põhiomaduste ja relatsioonide,  tähtsamate ühendite arvude valemite 

tundmine 

A Praktiliselt kõiki asjakohaseid mõisteid ja teoreeme tuntakse, vigu ei 

esine. 

B  Enamikku asjakohaseid mõisteid ja teoreeme tuntakse,  sisulisi vigu ei 

esine. 

C Tähtsamaid asjakohaseid mõisteid ja teoreeme tuntakse, esineb 

mõningaid sisulisi  vigu. 

D  Tähtsamaid  asjakohaseid mõisteid ja teoreeme tuntakse, esineb olulisi 

vigu. 

E  Asjakohaseid mõisteid ja teoreeme  tuntakse lünklikult, tehakse tõsiseid 

vigu. 

2. kriteerium  Lause- ja predikaatarvutuse põhiseaduste, hulkadega tehete  

põhiomaduste ja relatsioonide,  tähtsamate ühendite arvude valemite 

tundmine ning arutlustes nende kasutamise oskus 

A Praktiliselt kõiki asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse ning osatakse 

neid arutlustes kasutada, vigu ei tehta. 

B  Enamikku asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse ning osatakse neid 

arutlustes kasutada, esineb ebaolulisi vigu. 

C  Tähtsamaid  asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse ning osatakse neid 

arutlustes kasutada, seejuures tehakse mõningaid sisulisi vigu. 

D  Tähtsamaid  asjakohaseid tõestusmeetodeid küll tuntakse, kuid  nende 

kasutamisel arutlustes tehakse olulisi sisulisi vigu. 

E  Asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse lünklikult,  nende kasutamisel 

arutlustes tehakse tõsiseid vigu. 

3. kriteerium  Nende teooriate ülesannete lahendamisel rakendamise oskus 

A Osatakse lahendada praktiliselt  kõiki asjakohaseid ülesandeid, vigu ei 

esine. 

B  Osatakse lahendada praktiliselt  kõiki asjakohaseid ülesandeid, tehakse 

ebaolulisi vigu. 



C  Osatakse lahendada enamikku asjakohaseid ülesandeid, tehakse 

mõningaid sisulisi vigu. 

D  Osatakse lahendada tähtsamaid  asjakohaseid ülesandeid, tehakse olulisi 

sisulisi vigu. 

E  Tuntakse küll ülesannete lahendusmeetodeid, kuid tehakse lahendamisel 

tõsiseid  vigu. 

Täiendav 

informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

seminarivormis 

toimuvate 

kontakttundide ajad 

5.02 Sissejuhatus. Loogika ajalugu ja areng.  

12.02  Hulgateooria alused. Hulga mõiste. Osahulk. Tehted 

hulkadega. 

19.02  Seosed. Binaarsed seosed. Seoste kompositsioon. Seoste liike. 

26.02 Ekvivalentsiseosed.  Järjestuse seosed. 

5.03 Kujutused. Hulga kujutis ja originaal. Kujutuste liike. 

Pöördkujutus. Algebralised operatsioonid. 

12.03 Hulga võimsus. 

 19.03  Matemaatilise induktsiooni printsiip, selle rakendusi. Tõestuste 

liigid. 

 2.04 Kordamine kontrolltööks. Kontrolltöö 1. 

 9.04 Lausearvutuse põhimõisted. Lausete tõeväärtus. Loogilised 

tehted. 

 16.04 Loogika seadused. 

 23.04 Boole’ operaatorid. Lausearvutuse valemite normaalkujud. 

 30.04 Predikaatarvutuse põhimõisted. Predikaadi ja kvantori mõisted. 

 7.05 Samaväärsed predikaatarvutuse valemid. Esimest järku 

loogilised keeled 

 14.04 Kordamine eksamiks. Kontrolltöö 2. 

 

Õppeainet kureeriv üksus: Matemaatika osakond 

Kursuseprogrammi koostaja:  Anna Šeletski 

 


