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kontakt-tundide 
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Õppesemester:                    S                  E 

Eesmärk: Õppeaine eesmärkideks on: Anda üliõpilastele ülevaade maatriksitest, 

vektorruumidest, lineaarvõrrandisüsteemidest ja kompleksarvudest. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Kompleksarvud, nende kujud ja tehted kompleksarvudega erinevates 

kujude. Vektorruumi mõiste. Maatriksid ja tehted nendega. 

Permutatsioonid ja inversioonid. Determinandid ja nende omadused. 

Miinorid. Laplace’i teoreem. Teoreem maatriksite korrutise 

determinandist. Maatriksi pöördmaatriks. Vektorsüsteemi lineaarne 

sõltuvus. Vektorruumi baas. Maatriksi astak.   

 Lineaarvõrrandisüsteemid: homogeenne ja mittehomogeenne 

lineaarvõrrandisüsteem. Crameri peajuht. Gaussi meetod. 

Maatriksvõrrandid. 

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:  

tunneb maatrikseid, vektorruumi, lineaarvõrrandisüsteeme ja 

kompleksarve; tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi omadusi, 

seoseid, teoreeme; oskab lahendada lineaaralgebra ja kompleksarvude 

tüüpülesandeid. 

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: Linear Algebra 



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

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

3. Puusemp, P. (2000) Lineaaralgebra. Tallinn: Avita. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

1. Parring, A. (2005) Algebra ja geomeetria. Tartu  

2. Abel, M; Laan, V. (2006) Algebra ja geomeetria: harjutusülesanded. 

EMS, Tartu;  

3. Lõhmus, A.; Petersen, I.; Roos, H. 1982 Kõrgema matemaatika 

ülesannete kogu;  

4. Paal, E. 2000 Lineaaralgebra elemente. TTÜ, Tallinn. 

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  Lineaaralgebra põhimõistete ja põhiliste teoreemide ning 

kompleksarvude 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  Lineaaralgebra 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 

Õppenädal      Teema, sisu lühikirjeldus 

1.  Korpus. Kompleksarvud, kompleksarvude korpus. Tehted 

kompleksarvudega  algebralisel kujul. 

2.  Kompleksarvu trigonomeetriline kuju, tehted. Eksponentkuju, tehted. 

3.  Maatriksi mõiste ja tehted maatriksitega. Tehete omadused. 

4.  Permutatsioonid ja inversioonid. Determinandid ja nende omadused. 

5.   Miinorid. Determinandi arendamine rea või veeru järgi. Laplace’i 

teoreem. 

6.   Teoreem maatriksi korrutise determinandist. 

7.   Determinantide teooria põhivalemid. Maatriksi pöördmaatriks. 
Kontrolltöö nr 1. 

8.   Vahenädal. 

9.   Vektorruumi mõiste ja näited. Vektorsüsteemi lineaarne sõltuvus. 

10.  Vektoralamruumid. Vektorhulga lineaarne kate. Vektorruumi baas ja 

mõõde. Ekvivalentsed vektorite süsteemid. Vektorhulga astak. 

11.   Maatriksi astak. Teoreem maatriksite korrutise astakust. 

12.   Lineaarvõrrandite süsteemi mõiste. LVSi kooskõlalisuse tunnus. 



13.   Crameri peajuht. Gaussi meetod. 

14.   Maatriksvõrrandid. 

15.   Homogeenne ja mittehomogeenne LVS, seos nende lahendite vahel.  

Kontrolltöö nr 2. 
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