
 

 

 

Ainekood:  MLM 6103.DT Elementaarmatemaatika III 

Maht  : 3EAP Auditoorne töö 39 tundi, iseseisev töö 39 tundi 

 

Õppesemester:  S 

2019 

Eesmärk: Õppeaine eesmärgiks on:  

- luua võimalused põhikoolis käsitletavate geomeetriaalaste 

mõistete süsteemi kujundamiseks ja vastavate mõistete 

süvendatud käsitlemiseks;  

- luua eeldused vastavate ülesannete lahendusmeetotitega 

tutvumiseks ja vastavate ülesannete lahendusoskuse 

arendamiseks. 

 

Kursuse  lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus 

vastavuses iseseisva töö 

mahule) 

Meetrilised seoseid hulknurgas; hulknurkade kongruentsuse ja 

sarnasuse tunnused. Ringjoon ja ring. Täisnurkse kolmnurga 

trigonomeetria. Konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga. Hulktahukad ja 

pöördkehad ning nende pindalad ja ruumalad. 

Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjali kui ka vastavate 

ülesannete lahendusmeetotitega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. 

 

Õpiväljundid: 

 

Aine läbinud üliõpilane 

 teab ja tunneb elementaargeomeetria põhimõisteid,  

 oskab tõestada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;  

 oskab lahendada elementaargeomeetria ülesandeid;  

 tunneb klassikaliste konstruktsioonülesannete aluseid ja 

lubatavaid põhivõtteid  

 oskab sooritada sirkli ja joonlauaga põhikonstruktsioone 

(nurga ülekanne ja poolitamine, paralleelid, keskristsirge, 

lõigu jaotamine antud suhtes, algebraliste avaldistena 

antud lõigud, ringjooned ja hulknurgad);  

 oskab rakendada tasandigeomeeria seoseid 

ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel. 
 

Hindamisvorm: arvestus 

 

Teadmisi kontrollitakse kirjalikult nii erinevate testide, praktiliste 

tööde kui ka ülesannete lahendamise teel.  

Õppejõud: 

 

Lekt. Tatjana Tamberg 

Ingliskeelne nimetus: Elementary Mathematics III 
 

Eeldusaine: MLM 6102, Elementaarmatemaatika II 
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Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Osavõtt õppetööst on rangelt soovitav, kuna kontakttunnid on 

valdavalt praktikumid. Rohkem kui ühe puudumise korral tuleb 

üliõpilasel lahendada lisaülesandeid. 
Arvestuse saamiseks on vaja esitada kodutööd ja sooritada kolm 

kontrolltööd (nendest 2 on ülesannete kohta ja üks teooria kohta).  

Iseseisva töö nõuded Iseseisev ehk kodune töö seisneb kohustusliku kirjanduse 

läbitöötamises, teoreemide tõestamises ja ülesannete lahendamises. 

Kohustusliku kirjanduse läbitöötamist ja seal oleva materjali 

omandamist kontrollitakse kirjalike kontrolltöödega. Koduste 

ülesannete lahendamist kontrollitakse valikuliselt ja nende sooritamine 

mõjutab arvestuse hinnet.  

Eksami hindamiskriteeriumid 

või arvestuse sooritamiseks 
vajalik miinimumtase  

1. Kirjalikes lünktestides suudab vähemalt 60% ulatuses 

selgitada või defineerida elementaargeomeetria mõisteid 

2. Kirjalikes kodutöödes ja ka kontrolltöödes teoreemide 

tõestamisel ja põhjendamisel ei tee olulisi vigu. 

3. Vähemalt 60% ülesannetest (nii planimeetria kui ka 

stereomeetria) suudab leida lõpplahenduse. 

4. Oskab kirjeldada konstruktsioonülesannete lahendamise ideid. 

Täiendav informatsioon 

kursuse sisu kohta 

 

õppenädal lühikirjeldus 

1. nädal Hulknurgad. Kõrvunurgad, tippnurgad. Kahe sirge lõikamisel 

sirgega tekkivad nurgad. Kahe sirge paralleelsuse tunnused. 

Rööpküliku omadused. Kolmnurga sisenurkade summa, 

kolmnurga välisnurga omadus. Kolmnurkade võrdsuse tunnused. 

Teoreem kolmnurga kesklõigust. 
2. nädal Teoreem trapetsi kesklõigust. Teoreem kolmnurga mediaanidest. 

Kolmnurga raskuskese. Ülesannete lahendamine. 
3. nädal Kesknurk, ringi sektor, kõõl. Piirdenurk. Teoreem piirdenurgast 

ja kesknurgast. Thalese teoreem. Kolmnurga ümberringjoon ja 

siseringjoon. Korrapärane hulknurk, selle ümbermõõt ja pindala. 

Ülesannete lahendamine. 
4. nädal Kiirteteoreem, selle pöördteoreem. Järeldus kiirteteoreemist. 

Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Sarnaste hulknurkade 

ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Ülesannete lahendamine. 
5. nädal Seosed täisnurkse kolmnurga elementide vahel. Teoreemid 

hüpotenuusile joonestatud kõrgusest, Eukleidese teoreem, 

Pythagorase teoreem, Pythagorase teoreemi pöördteoreem. 

Pythagorase kolmikud. Ülesannete lahendamine. 
6. nädal Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Siinusteoreem. 

Koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid. Ülesannete 
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lahendamine. 
7. nädal Tüüpilised konstruktsioonülesanded. Kontrolltöö nr 1. 
8. nädal vahenädal 

9. nädal Konstruktsioonülesannete lahendamine. 
10. nädal Hulktahukad ja pöördkehad; nende pindalad ja ruumalad. 

Ülesannete lahendamine. 
11. nädal Ülesanded kombineeritud hulktahukate ja pöördkehadega. 

Ülesannete lahendamine. 
12. nädal Kahetahulised ja mitmetahulised nurgad. Ülesannete 

lahendamine. 
13. nädal Ülesannete lahendamine. Kontrolltöö nr 2.  
14. nädal Kontrolltöö teooria kohta.  
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