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Maht:    4 EAP Orienteeriv 

kontakt-tundide 

maht:  56,  

iseseisva töö 

maht:  48  

Õppesemester:                    K                  E 

Eesmärk: Omandada algebra-alased baasteadmised, mis moodustavad igasuguse 

matemaatilise kõrghariduse hädavajaliku koostisosa, sest  rajavad aluse 

algebraliste võrrandite lahendamise teooriale. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Ülevaade tähtsamatest algebra struktuuridest (rühm, ring, korpus) 

mõistete ja näidete tasemel. Kompleksarvude korpus. Ühe- ja mitme 

muutuja polünoomide ring.  Polünoomide jaguvus ja taandumatus üle Z, 

Q, R ja C. Algebra põhiteoreem. Ratsionaalfunktsioonide korpus. 

Sümmeetrilised polünoomid koos põhiteoreemi ja rakendustega.  

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 tähtsamate algebraliste struktuuride mõisteid, kompleksarvude 

teooria, ühe  ja  mitme muutuja polünoomide (ka sümmeetriliste), 

ratsionaalfunktsioonide teooria  põhilisi mõisteid ja teoreeme; 

2) tunneb polünoomide (üle Z, Q, R ja C) teooria põhilisi 

tõestusmeetodeid (ka algebra põhiteoreemi ning sümmeetriliste 

polünoomide põhiteoreemi jaoks), oskab neid arutlustes kasutada; 

3) oskab kompleksarvude teooriat ning ühe- ja mitmemuutuja 

polünoomide teooriat rakendada ülesannete lahendamisel (oskab teha 

tehteid kompleksarvude ja polünoomidega; oskab määrata polünoomi 

juure kordsust, eraldada kordseid juuri; oskab ratsionaalfunktsioone 

osamurdudeks lahutada; oskab rakendada sümmeetriliste 

polünoomide põhiomadusi võrrandite koostamisel ja lahendamisel). 

Hindamismeetodid: Semestri  jooksul hinnatakse auditoorseid kontrolltöid ja individuaalseid 

kodutöid. Aine lõpeb suulise eksamiga. 

Eksamihinne pannakse vastavalt üldisele hindamisjuhendile 

maksimaalselt 100 punkti (protsendi) alusel, millest 50 punkti saadakse 

semestri jooksul tehtud töö eest ja 50 punkti suulise eksami eest. 

Õppejõud: lekt. Tatjana Tamberg 



Ingliskeelne nimetus:  Algebra  I 

Eeldusaine: MLM6521.DT - Lineaaralgebra 

Kohustuslik kirjandus: 1. Kangro, G. (1962) Kõrgem algebra.Tallinn: ERK. 

2. Kilp, M. (2005) Algebra I. Tartu: TÜ. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

1. Vinberg, E.I. (2001) Kurs algebrõ.   (vene keeles). Moskva: Faktorial 

Press. 

2. Lang, S. (2005) Undergraduate algebra. Third edition. New York: 

Springer.   

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

On vaja esitada kodutöid (kokku 10 punkti) ning sooritada 2 auditoorset 

kontrolltööd (2 x 20 punkti).  On võimalik auditoorse kontrolltöö 

kordussooritamine.  

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  Tähtsamate algebraliste struktuuride, kompleksarvude 

teooria, ühe-  ja  mitme muutuja polünoomide ja ratsionaal- funktsioonide 

teooria  põhiliste mõistete ja teoreemide 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  Polünoomide (üle Z, Q, R ja C) teooria põhiliste 

tõestusmeetodite (ka algebra põhiteoreemi ning sümmeetriliste polünoomide 

põhiteoreemi jaoks) 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. 
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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 

Õppenädal      Teema, sisu lühikirjeldus 

1.  Algebraline (binaarne) tehe, selle põhiomadusi. Ühe ja kahe tehtega 

algebralised struktuurid. Alamstruktuurid. 

2.  Kompleksarvude korpus. Kompleksarvu algebraline kuju. Kompleksarvu 

trigonomeetriline kuju. Tehted kompleksarvudega trigonomeetrilisel kujul.  

3.  Ühejuured. Kuupvõrrandi ja neljanda astme võrrandi lahendamine.  

4.  Polünoomide ring, polünoomidega seotud mõisted. Polünoomide jäägiga 

jagamine.  

5.   Polünoomi väärtused. Horneri skeem ja Bezout’ teoreem. Polünoomide 

SÜT, Eukleidese algoritm. 

6.   Taandumatud polünoomid, lahutus taandumatuteks teguriteks. 

7.   Jagatiste korpuse mõiste. Ratsionaalfunktsioonid, nende esitamine 

algmurdude summana.   Kontrolltöö nr 1. 

8.   Vahenädal. 

9.   Interpolatsiooniprobleem. Lagrange’i ja Newtoni interpolatsioonivalemid. 

Polünoomi tuletis, kordsed tegurid, nende eraldamine. 



10.  Polünoomi lahendid jagatistekorpuses. Primitiivsed polünoomid. Eisensteini 

taandumatuse tunnus. 

11.   Mitmemuutuja polünoomide ring. Sümmeetrilised polünoomid. 

12.   Viete’i valemid. Põhiteoreem sümmeetrilistest põhipolünoomidest. 

Astmesummad. 

13.   Kahe polünoomi resultant. Eliminatsiooniprobleem. 

14.   Polünoomi diskriminant.  

15.   Kompleksarvude algebra põhiteoreem. Polünoomide taanduvus reaalarvude 

korpuses.    Kontrolltöö nr 2. 
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