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Sisukord
Sissejuhatus

Vvvvv valdkonnas [2] on tttt ssss uuu wwww. Töös vaadeldakse …, töötatakse välja /tõestatakse/ … .
	Töö koosneb … peatükist. Esimeses peatükis … .
	Lisana on esitatud … .

Peatükk 1
Esimese peatüki pealkiri

Iga peatükk algab uuest leheküljest. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb cccccccccccccc
dddd ee ffffff ggggggggggg.

…



Soovitus: akronüümide ehk lühendite käänamisest tuleks hoiduda: „XML-le kui admete märgistuskeelele on omane …“ . asemel on parem ,,Andmete märgistuskeele XML on omane …“ Alati küll ei saa läbi ainult nimetava käändega, kuid siis võib omastava käände lõpu ära jätta: ,,XML-i dokument“ asemel on parem ,,XML dokument“.

Peatükk 2

Teise peatüki pealkiri

2.1. Teise peatüki esimese jaotise pealkiri

Peatükk võib olla jaotatud (alam)punktideks ehk jaotisteks. Jaotist alustatakse uuest leheküljest ainult siis, kui eelmise lehekülje lõpus on liiga vähe ruumi jaotise pealkirja ning veel vähemalt kahe rea mahutamiseks.
…

2.2. Teise peatüki teise jaotise pealkiri

Definitsioon. Kahe naturaalarvu suurimaks ühisteguriks nimetatakse …
…

Teoreem 1. Olgu m ja n naturaalarvud. Kui m = n, siis …
…
Teoreemide (lemmade, järelduste) tekstid trükitakse kursiivkirjas.
Tõestus. Näitame, et m = n korral …
… 
	Matemaatiliste objektide tähised, v.a. operatsioonide ja funktsioonide (log, max, sin jms.) sõnalised nimed, trükitakse kursiivkirjas. Nt 
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Kokkuvõte

Sisu poolest ligilähedaselt sama, mis võõrkeelne resümee.

Töö pealkiri inglise keeles

Bachelor thesis/work/paper
Ülli Õpilane
Abstract

At present, in the field of Fffff … . In this bachelor work … are introduced /discussed, described/.
	In order to … … have been developed /analysed, investigated/. Several … have been suggested /proposed/.
	In the work … are presented /implemented, proved/. The results can be used /applied/ … . 

[Resümee on töö sisu lühikokkuvõte. Töö struktuuri (sisukorra) selgitamine ei ole tingimata vajalik.]
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Lisad

Lisa 1
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