
 

 

PLANIMEETRIA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE  

VALIKKURSUS „PLANIMEETRIA I. KOLMNURKADE JA RINGIDE 

GEOMEETRIA“ 

ÕPITULEMUSED 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) defineerib sirgete paralleelsuse mõistet, sõnastab paralleelsuse tunnused ja tõestab neid; 

2) kasutab paralleelsuse tunnuseid ja kiirteteoreemi, lahendades tüüpülesandeid ning 

(tõestus)-ülesandeid; 

3) defineerib kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõisted, sõnastab 

võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse tunnused ning tõestab neid tunnuseid; 

4) oskab kasutada kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

5) sõnastab ja tõestab teoreemi täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest 

ja selle järeldused (Pythagorase, Eukleidese ja kõrguse teoreemid) ning Pythagorase 

teoreemi pöördteoreemi; 

6) selgitab kolmnurkade võrdsuse ja kolmnurkade pindvõrdsuse mõiste erinevust ning 

lahendab sellekohaseid ülesandeid; 

7) teab kolmnurga võrratusi ja kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

8) teab põhitulemusi piirdenurga ning ringjoone kõõlu ja puutuja vahelise nurga suuruse 

kohta ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

9) sõnastab ja tõestab teoreemid ringjoone kahest kõõlust, lõikajast, puutujast ning lõikajast 

ja puutujast ning kasutab tulemusi (tõestus)ülesandeid lahendades; 

10) lahendab lihtsamaid (tõestus)ülesandeid ringjoonte lõikumise ja puutumise kohta. 

 

 

ÕPPESISU  

PARALLEELSED SIRGED. Sirgete paralleelsus. Sirgete paralleelsuse tunnused. Kiirteteoreem. 

Ajalooline ülevaade sirgete paralleelsuse küsimusest (nn paralleelide aksioomi küsimus). 



 

 
KOLMNURK. Kolmnurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse definitsioonid ning tunnused. 

Teoreem täisnurkse kolmnurga täisnurga tipust tõmmatud kõrgusest ja selle järeldused (Pythagorase, 

Eukleidese ja kõrguse teoreem). Pythagorase teoreemi pöördteoreem. Kolmnurkade pindvõrdsus. 

Kolmnurga võrratus. 

RING, RINGJOON. Kesk- ja piirdenurgad. Piirdenurga suurus. Thalese teoreem. Nurk kõõlu ja 

puutuja vahel. Teoreemid ringjoone kahest kõõlust, kahest lõikajast ning puutujast ja lõikajast. Ühest 

punktist ringjoonele tõmmatud puutujalõikude võrdsus. Punkti potents ringjoone suhtes. Kahe 

ringjoone sisemine (välimine) puutumine. 

 

 VALIKKURSUS „PLANIMEETRIA II. HULKNURKADE JA RINGIDE 

GEOMEETRIA“ 

 

 ÕPITULEMUSED 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tuletab valemid hulknurga sise- ja välisnurkade summa ning diagonaalide arvu 

leidmiseks ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

2) defineerib hulknurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõisted ning kasutab 

kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

3) tunneb nelinurkade (ruut, ristkülik, romb, rööpkülik, trapets) definitsioone ja 

omadusi ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

4) sõnastab ja tõestab tarvilikke ja piisavaid tingimusi selleks, et nelinurk oleks 

kõõlnelinurk, kasutab kõõlnelinurkade meetodit (tõestus)ülesandeid lahendades 

ning nelja punkti ühel ringjoonel asumist põhjendades; 

5) defineerib kolmnurgaga seotud lõikude (kesklõik, mediaan, nurgapoolitaja, kõrgus, 

keskristsirge) mõisted ja tõestab nende põhiomadusi ning kasutab saadud tulemusi 

(tõestus)ülesandeid lahendades; 

6) kasutab erinevaid meetodeid tõestamaks, et iga kolmnurga kolm mediaani 

(nurgapoolitaja, keskristsirge, kõrgus) lõikuvad ühes punktis; 

7) teab, milliste lõikude lõikepunktis asuvad kolmnurga sise- ja välisringjoone 

keskpunktid, ning kasutab seda teadmist (tõestus)ülesandeid lahendades; saavutab 

teatud vilumuse põhiliste konstruktsioonülesannete lahendamisel sirkli ja 

joonlauaga. 



 

 
 

 

 

 

ÕPPESISU  

HULKNURK: kumerad ja mittekumerad hulknurgad, korrapärased hulknurgad. Hulknurga sise- ja 

välisnurkade summa. Hulknurga diagonaalid. Hulknurkade kongruentsus (võrdsus) ja sarnasus. 

Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks ruut (ristkülik, romb, rööpkülik, trapets). 

KÕÕLNELINURK. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk: samale 

kaarele toetuvad piirdenurgad, teineteise vastas asuvad piirdenurgad, diagonaalide lõikude pikkuste 

korrutis (ringjoone lõikuvate kõõlude omadus), Ptolemaiose teoreem. Nelja punkti asumisest ühel 

ringjoonel. 

LÕIGUD JA RINGJOONED KOLMNURGAS: kolmnurga kesklõigud, kesklõikude ja nendest 

moodustatud kolmnurga omadused. Tarvilik ja piisav tingimus selleks, et punkt asuks antud nurga 

poolitajal (antud lõigu keskristsirgel). Teoreemid kolmnurga mediaanide (nurgapoolitajate, kõrguste, 

keskristsirgete) lõikumisest ühes punktis. Kolmnurga sise- ja ümberringjoon. 

KONSTRUKTSIOONÜLESANDED. Põhikonstruktsioonid sirkli ja joonlauaga (antud nurga 

poolitaja, lõigu keskristsirge, sirgele antud punktist ristsirge või paralleelsirge konstrueerimine, 

kolmnurga sise- ja ümberringjoone konstrueerimine, ringjoone puutuja konstrueerimine, lõigu 

jaotamine antud suhtes, hulknurkade konstrueerimine). Ajalooline ülevaade klassikaliste 

konstruktsioonülesannete (ringi kvadratuur, kuubi duplikatsioon, nurga trisektsioon) tegemise 

võimalikkusest. 

 

 


