
Kursuseprogramm  

Ainekood  

MLM 6228.DT 

Diskreetne matemaatika I 

Maht:  3 EAP Orienteeriv 

kontakttundide maht:    

42,  

iseseisva töö maht:  36 

Õppesemester:                          

S 

A 

Eesmärk: (Eriala kohustuslik aine informaatika õppekavas) 

   a)  Õpetada üliõpilasi korrektselt mõtlema ja põhjendama.  

   b)  Anda põhiteadmised hulgateooriast ja matemaatilisest loogikast koos nende 

rakendamisega. Tutvustada formaalseid keeli. 

   c)   Luua alus teiste arvutiteaduslike ainete omandamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Lausearvutuse, predikaatarvutuse ja hulgateooria elemendid. Seosed ehk 

relatsioonid.  

 
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjaliga kui ka vastavate ülesannete 

lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe 

eeldab auditoorses õppetöös osalemist. 

Õpiväljundid: 

 

Aine läbinud üliõpilane:  

1) tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; hulkadega tehete  

põhiomadusi ja relatsioone;   

2) tunneb loogika ja hulgateooria põhilisi tõestusmeetodeid ning oskab 

neid arutlustes kasutada; 

3) oskab neid teooriaid rakendada ülesannete lahendamisel  (oskab 

sisulisi väiteid kirja panna formaalsete valemitena, neid lihtsustada 

ja eitada, kasutada matemaatilist induktsiooni; oskab määrata 

relatsioonide liiki ja neid kasutada). 

Hindamismeetodid: Individuaalsed kodutööd, auditoorsed kontrolltööd, eksam koosneb testist ja 

suulisest vastamisest. 

Õppejõud: Tatjana Tamberg 

Ingliskeelne nimetus: Discrete Mathematics I 

Eeldusaine:  

Kohustuslik kirjandus: 

 

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

loogika elemente. Tallinn: TpedI. 

2. R.Palm, R. Prank. Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse. – Tartu: TÜ 

Kirjastus, 2004. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

1. Graham, R. L, Knuth, D. E., Patashnik, O. (1998) Concrete 

mathematics. A Foundation for Computer Science: 2nd ed. New-York: 

Addison-Wesley (vt. ka: Moskva: Mir (vene k.)) 



töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

2. A.Monakov, A.Tali. Reaalmuutuja funktsioonide teooria. – Tallinn, TPedI, 

1991. (lk 5–34) 

3. Palm, R. (2003) Diskreetse matemaatika elemendid. Tartu, TÜ. 
4. Rosen, K.H. (1995). Discrete Mathematics and its applications. New 

York: McGraw-Hill 
5. N.J.Vilenkin. Jutustusi hulkadest. - Tln.: Valgus, 1968.  (populaarteaduslik, 

olemas ka vene keeles). 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist. Toimub 2 

auditoorset kontrolltööd ülesannete kohta ja semestri lõpus üks arvestustöö 

teooria kohta. On võimalik auditoorse kontrolltöö kordussooritamine 

(semestri lõpus). Arvestustööle pääsevad need tudengid, kellel on mõlemad 

auditoorsed kontrolltööd sooritatud vähemalt 60%. 

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

töödeks valmistumine ning arvestuseks aine omandamine. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

1. kriteerium  Lause- ja predikaatarvutuse põhiseaduste, hulkadega tehete  

põhiomaduste ja relatsioonide  tundmine. 

P Praktiliselt kõiki asjakohaseid mõisteid ja teoreeme tuntakse, olulisi vigu 

ei esine. 

MA Asjakohaseid mõisteid ja teoreeme  tuntakse lünklikult, tehakse 

tõsiseid vigu. 

2. kriteerium  Hulgateooria ja loogika põhiliste tõestusmeetodite tundmine 

ning arutlustes nende kasutamise oskus 

P Praktiliselt kõiki asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse ning osatakse 

neid arutlustes kasutada, isulisi vigu ei tehta. 

MA  Asjakohaseid tõestusmeetodeid tuntakse lünklikult,  nende 

kasutamisel arutlustes tehakse tõsiseid vigu. 

3. kriteerium  Nende teooriate ülesannete lahendamisel rakendamise oskus 

P Osatakse lahendada praktiliselt  kõiki asjakohaseid ülesandeid, olulisi 

vigu ei esine. 

MA  Ülesannete lahendamisel tehakse tõsiseid  vigu. 

Täiendav 

informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

seminarivormis 

toimuvate 

kontakttundide ajad 

Õppenädal      Teema, sisu lühikirjeldus  

1.   Loogika tehted. Lausearvutusvalemid (LAVid), nende tõeväärtustabelid. 

LAVide samaväärsus. Loogika põhiseadused.  
 

2.  Hulga mõiste. Tehted hulkadega, tehete omadused.   

3.  Hulkade ristkorrutis.  Binaarsed seosed, nende omadused ja liigid.  

4.  Ekvivalentsusseosed ja faktorhulgad.  



5.   Järjestusseosed. Minimaalsed, maksimaalsed elemendid, vähim ja suurim 

element. Tõkked ja rajad. 
 

6.   Matemaatilise induktsiooni printsiip, selle rakendusi.  

7.  Kujutused ja funktsioonid.  Algebralised operatsioonid.  Kontrolltöö  nr  1  

(17. okt) 
 

8.     Vahenädal  

9.     Alamhulga karakteristlik funktsioon. Hulga võimsus.   

10.  LAVide disjunktiivsed (konjunktiivsed) normaalkujud, ka täielikud ja 

minimaalsed. 

 

11. Predikaadid ja kvantorid. Predikaatvalemid, nende liigid ning rakendamine.  

12.  Predikaatarvutuse valemid. Teoreemide liike. Tarvilikud ja piisavad 

tingimused. 

 

13.  Boole’i funktsioonid. Formaalsed keeled.  

14.  Konsultatsioon.  Kontrolltöö  nr. 2  (5. dets)  

15.  arvestustöö (12.dets).  
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