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MLM 6212.DT    Diskreetse matemaatika elemendid  4 EAP  Eksam 

Maht tundides: 130 Sh auditoorne/  iseseisev töö:  52 / 52  

Aine eesmärgid:  (Kohustuslik aine informaatika õppekavas) 

   a)  Õpetada üliõpilasi korrektselt mõtlema ja põhjendama.  

   b)  Tutvustada põhilisi diskreetse matemaatika mõisteid koos nende rakendamisega. 

   c)   Luua alus teiste matemaatiliste ainete ja arvutiteaduslike ainete omandamiseks. 

Õ.n. Teema, sisu lühikirjeldus 

1 
Rekurrentsete võrrandite mõiste. Homogeensed lineaarsed konstantsete kordajatega teist järku 

rekurrentsed võrrandid. 

2. Horneri skeemi kasutamine võrrandite täis-ja ratsionaalarvuliste lahendite leidmisel. 

3. Homogeensed lineaarsed konstantsete kordajatega rekurrentsed võrrandid. 

4. Mittehomogeensed lineaarsed konstantsete kordajatega rekurrentsed võrrandid. 

5. Rekurrentsed võrrandid: mitmesugused ülesanded, ka tekstiülesanded.                  

6. 

Loendamise põhireeglid. Dirichlet' printsiip,  sisse- ja väljaarvamise printsiip. Ühendid: kombinatsioonid, 

permutatsioonid. 

Kontrolltöö nr.1 (7. okt.) 

7. 
Kordumistega ühendid: kordumistega permutatsioonid, kordumistega kombinatsioonid. 

Kollokvium nr.1  (14. okt.) 

8. Vahenädal.  KT1 ja/või koll1 järeltöö võimalus 

9. Binoomkordajad, nende omadused.  Newtoni binoomvalem. Polünoomvalem. 

10. Ühendite genereerimine arvutiga. Kombinatoorsed jaotamisülesanded. Genereerivad funktsioonid.   

11. Graafid, nende esitusviisid ja liigid. Graafide arvulised karakteristikud ja maatriksid. 

12. Graafide isomorfism: kahealuselised, Euleri ja Hamiltoni graafid.  Graafi kromaatiline arv.  

13. 
Puud, graafi aluspuud, nende rakendusi.  

Kontrolltöö nr.2 (25.nov.) 

14. 
Tasandilised graafid. Euleri teoreem. Platoniliste kehade graafid.  

Kollokvium nr.2 (2. dets.) 

15. Konsultatsioon. Järeltööd (9.dets.) 

 Eksamiajad: 16.12.19 ja 6.01.20.  Järeleksam: 20.01.20  
 

Iseseisva töö nõuded:  Iseseisev töö seisneb teoreetilise materjaliga ja vastavate ülesannete lahendusmeetoditega 

tutvumist kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist. 
 

Nõuded õppetööst osavõtu osas ja eksami/arvestuse nõuded:  Toimub 2 auditoorset kontrolltööd (2 x 17 

punkti), 2 kollokviumi (2 x 5 punkti) ja 2 individuaalset kodutööd (2 x 3 punkti). Kodutööde (mitteindividuaalsete) eest on 

võimalik saada 2 punkti.  Üht kontrolltööd ja üht kollokviumit saab semestri lõpus korrata. Eksam koosneb 50 p mahus 

semestritööst ja 50 p mahus eksamitööst.  Kui auditoorse semestritöö eest on kogunenud vähem kui 10 punkti, siis 

eksamitööle ei pääse ja eksami tulemuseks on “puudulik”.  

Nendel tudengitel, kellel on semestritöö eest kogutud vähemalt 35,5 punkti ning mõlema kollokviumi eest on saadud 

vähemalt 3,5 punkti, on õigus (st et on ikka võimalik sooritada sessi ajal eksam) „semestritööpõhisele hindele“ järgmiselt: 

1. kollokvium 2. kollokvium semestritöö hinne 

≥ 4,5 p. ≥ 4,5 p. ≥ 45,5 p. A 

≥ 4 p. ≥ 4 p. ≥ 40,5 p. B 

≥ 3,5 p. ≥ 3,5 p. ≥ 35,5 p. C 
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