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2. kontrolltööle pääsemiseks on vaja, et te oleksite saanud vähemalt 55
praktikumipunkti.

2. kontrolltöös tuleb osata lahendada selliseid ülesandeid, mis kas esinesid
mõnes praktikumis mittetärnülesannetena (esialgselt, hiljem lisatud tärni-

de korral tuleb ikkagi lahendust teada) või on nendega analoogiliselt lahen-
datavad. NB! Nende ülesannete hulka kuuluvad ka tõestusülesanded.

Lisaks peab oskama de�neerida kõiki mõisteid, tõestada kõiki tulemusi
ja anda ülevaadet kõigist teemadest samas mahus, kui neid käsitleti loen-
gus (seda on kokku üldiselt vähem, aga rohkemate detailidega, kui terves
loengukonspektis sisalduv materjal), välja arvatud alltoodud punktid 1.-5.

Loengukonspekt on mitmes kohas küllaltki lakooniline ja seal kirjas olevate
tõestuste üks-ühele reprodutseerimine ei pruugi alati anda täispunkte. Te
peate olema valmis tervet oma arutluskäiku põhjendama ja ei saa lektori
kombel öelda, et �ilmselt� või �on lihtne näidata� või lihtsalt väita midagi
ilma mingi tõestuseta (vrdl. näiteks loengukonspekti lauseid 1.21 ja 8.21 või
teoreemi 5.21 ning nende käsitlust loengus).

Praktikumipunktid ei lähe arvesse aine positiivse soorituse määramisel.
Kui te näiteks olete praktikumist kogunud 38 lisapunkti ja saate mõlema
kontrolltöö eest kokku 49 punkti, siis te olete ikkagi läbi kukkunud (= saate
hindeks F). Aga kui teie lõpptulemus on 54 punkti, siis kokkuvõttes läheb
arvesse 54 + 38

5 = 61, 6 ja hindeks on D.
Lisamaterjalide kasutamise võimalus 2. kontrolltöö ajal on veel lahtine.
1. kontrolltöö punktid liidetakse 2. kontrolltöö punktidele ja nominaalne

maksimum kahe töö peale kokku on 100 punkti.

Järgmisi tulemusi ei ole vaja osata tõestada, aga neid tuleb teada sõnas-
tuse tasemel:



1. Selle algoritmi põhjendamine, mille abil lahendatakse kongruentse alg-
arvu astme järgi (meetodit ennast tuleb osata kasutada).
[loengukonspekti alajaotus 6.4]

2. Teoreem algjuurte leidmisest mooduli pk järgi.
[loengukonspekti teoreem 7.18]

3. Gaussi lemma ja selle järeldus.
[loengukonspekti teoreem 8.12 ja lause 8.13]

Loengus käsitlemata jäetud teemad loomulikult kontrolltöösse ei tule.
Nendeks on

4. Lisapeatükid 10 ja 11 (lõplikud korpused ja arvuvaldade laiendamine).


