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MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid

Maht: 4 EAP Orienteeriv kontakttundide maht:
auditoorse töö maht 56, 
iseseisva töö maht 20

Õppesemester: K E

Eesmärk:
Õppeaine eesmärkideks on: 
tutvuda tõenäosusteooria põhiliste mõistete ja meetoditega, õppida 
lahendama niisuguseid probleeme, kus läheb tarvis tõenäosuslikku 
lähenemisviisi.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule)

Tõenäosusteooria  põhimõisted.  Klassikalise  tõenäosuse  leidmine.
Sündmuse  suhteline  sagedus.  Statistiline  tõenäosus.  Geomeetriline
tõenäosus.  Sündmuste  summa  ja  korrutise  tõenäosus.
Kombinatoorikateadmiste  kasutamine  tõenäosuse  arvutamisel.  Tinglik
tõenäosus,  täistõenäosuse  ja  Bayesi  valem.  Binoomjaotus.  Bernoulli
valem. Genereeriv funktsioon, selle kasutamine. Sündmuste tõenäoseim
toimumiste  arv  korduvate  katsete  puhul.  Andmetöötluse  põhitõed.
Üldkogum  ja  valim.  Variatsioonirida.  Sagedustabel  ja  jaotustabel.
Andmete  esitusviisid.  Keskväärtus.  Mediaan.  Mood.  Keskmiste
kasutamisest.  Hajuvusmõõdud ja  nende kasutamine.  Juhusliku  suuruse
jaotus. Jaotusfunktsioon ja jaotustihedusfunktsioon. Diskreetse juhusliku
suuruse  keskväärtus  ja  standardhälve.  Normaaljaotus.  Binoomjaotus
normaaljaotuse  lähendina.  Moivre-Laplace  integraalne  valem.  Poissoni
jaotus.  Korrelatsioon.  Pearsoni  korrelatsioonikordaja.  Spearmani
järjestuskorrelatsioonikordaja.

Õpiväljundid:
Aine läbinud üliõpilane: 
teab ja tunneb tõenäosusteooria põhimõisteid; 
tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi, oskab lahendada 
tüüpülesandeid. 

Hindamismeetodid:
Eksamihinne  pannakse  vastavalt  hindamisjuhendile  maksimaalselt  100
punkti  (protsendi)  alusel.  Semestri  jooksul  sooritatud  kontrolltööde
tulemuste summana kujuneb üliõpilase lõpphinne.  Kui üliõpilane ei  ole
rahul  semestritöö  eest  saadud  hindega,  siis  tuleb  tal  sooritada  tervet
kursust  hõlmav  kirjalik  eksam.  Sellisel  juhul  jääb  kehtima  viimane
tulemus (st. eksamihinne).



Õppejõud: Alar Leibak

Ingliskeelne nimetus: Basics of Probabilistic Theory
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Kohustuslik 
kirjandus:

Pärna, K.; Tõenäosusteooria algkursus, 2013, Tartu Ülikooli Kirjastus, 
Tartu. 
Ross, S. M.; A First Course in Probability, 2002, Prentice-Hall Inc, New 
Jersey. 

Asenduskirjandus:
(üliõpilase poolt läbi 
töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse 
loengulist osa)

Pärna, K.; Tõenäosusteooria algkursus, 2013, Tartu Ülikooli Kirjastus, 
Tartu. 
Ross, S. M.; A First Course in Probability, 2002, Prentice-Hall Inc, New 
Jersey. 
J. Gurski, Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid 
(olemas ka vene k.). Tallinn, 1986. 

Õppetöös osalemise 
ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded

Kõik arvestuslikud tööd tuleb sooritada tähtaegselt. Hindamisele 
kuuluvad 2 auditoorset kontrolltööd (a 50 punkti). Semestritöö 
maksimaalne hinne on 100 punkti. Lisaks tuleb sooritada kaks 
arvestuslikku kodutööd.

Semestritöö eest (auditoorsed hindelised tööd) tuleb saada vähemalt 51 
punkti. Samuti peavad olema arvestatud mõlemad kodutööd.

Protsessipõhine õpe eeldab auditoorsest tööst osavõttu.

Iseseisva töö nõuded
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. 
Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab 
auditoorses töös osalemist. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik
miinimumtase 

1. kriteerium Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika põhimõistete 
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 Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika 
tõestusmetoodika tundmine ning oskus seda arutlustes kasutada
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 Oskus teooriat rakendada ülesannete ja 
rakendusprobleemide lahendamisel 
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

Õppe-
nädal

Teema, sisu lühikirjeldus

5.02
Kombinatoorika põhimõisteid ja loendamine. Sündmuse mõiste, 
tehted sündmustega. Klassikaline tõenäosus. Geomeetriline 
tõenäosus. Sündmuse sagedus.

12.02
Tõenäosuste liitmis- ja korrutamislause. Välistavad sündmused. 
Sõltumatud sündmused. Tinglik tõenäosus.

19.02
Täistõenäosus ja Bayesi valem. Aprioorne ja aposterioorne 
tõenäosus. Korduvad katsed. Bernoulli valem. Kodutöö nr. 1 
esitamise tähtaeg.

26.03
Diskreetse juhusliku suuruse mõiste ja näiteid. 
Arvkarakteristikud. Diskreetne ühtlane jaotus. Binoomjaotus. 

05.03
Poissoni jaotus kui binoomjaotuse piirjuht. Hüpergeomeetriline 
jaotus. 

12.03
Genereeriv funktsioon. Näiteid. Jaotusfunktsioon ja selle 
omadused.

19.03
Pidevad jaotused ja nende arvkarakteristikud. Ühtlane jaotus ja 
normaaljaotus. Jaotusfunktsioon ja jaotustihedus. 
Kontrolltöö nr. 1.

02.04 Eksponentjaotus. 

09.04
Markovi ja Tšebõsevi võrratused. Tšebõsevi piirteoreem. 
Bernoulli piirteoreem.



16.04
Tsentraalne piirteoreem ja selle rakendusi. Moivre-Laplace’i 
piirteoreemid. 

23.04 Juhusliku argumendiga funktsioon. Näited.

30.04 Raske sabaga jaotused. Lõigatud jaotused.

07.05
Juhuslike suuruste sõltuvus ja korreleeruvus. Kovariatsioon. 
Pearsoni korrelatsioonikordaja. Kodutöö nr. 2 esitamise tähtaeg.

14.05
Üldkogum ja valim. Variatsioonirida. Sagedustabel ja 
jaotustabel. Kontrolltöö nr. 2.

Õppeainet kureeriv üksus: Matemaatika osakond
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