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EESSÕNA

Mis on algebra? Kui vastata sellele küsimusele ühe lausega, siis 
algebra on matemaatika osa, mis uurib tehteid ja nende omadusi.

Koolimatemaatikas keskendutakse reaalarvudele ning tehetele, 
mida nendega teha saab: liitmisele, lahutamisele, korrutamisele 
ja jagamisele, aga ka astendamisele ja juurimisele. Kui tehteid 
tehakse arvudega, siis on tegemist aritmeetikaga. Algebras 
tulevad arvude kõrvale või nende asemele tähed. Tähtede abil 
üldistatakse tehteid, luuakse seoseid ja koostatakse valemeid. 
Asendades hiljem valemis olevad tähed arvudega, saab välja 
arvutada juba mingi konkreetse tulemuse.

Põhikoolimatemaatika algebra tipuks on ilmselt ruutvõrrandi

ax2 + bx + c = 0 

lahendamise eeskiri ehk algoritm
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Mulle on see valem alati meenutanud koogiretsepti: võta jahu, 
mune, suhkrut, küpsetuspulbrit ja marju ettenähtud vahekorras, 
sega omavahel, küpseta ettenähtud temperatuuril nii kaua kui 
vaja – ja maitsev kook ongi valmis.

Olen õpetanud õpilasi, kes suudavad lahendada ruutvõrrandi 
ka siis, kui nad matemaatikaga just parimad sõbrad ei ole. Nad 
lihtsalt teevad kõik täpselt selle reegli järgi ja leiavadki vastused. 
Kui küpsetada kooki retsepti järgi, siis tuleb see ka hästi välja.



Tean ka õpilast, kellel ruutvõrrandi lahendamine pidevalt 
ebaõnnestus. Viga oli selles, et ta oli lahenduseeskirja valesti 
meelde jätnud, kuid kasutas seda siiski järjekindlalt, kordagi üle 
kontrollimata.

Reeglite pähe õppimisest hoopis huvitavam on see, et keegi on 
kunagi selle algoritmi välja mõelnud.
Miks see teda huvitas?
Kuidas ta selleni jõudis?
Kas ka sinul on võimalik mõnd algebralist eeskirja ise välja mõelda?
„Väikese algebraraamatu“ lehekülgedel püüame selleni jõuda.

Raamat koosneb kuuest osast. Esimeses osas räägime mate-
maatikas kasutatavatest märkidest ja tähtedest. Tuttavate tehte- 
ja võrdusmärkide kõrval uurime ka teisi, vähem kasutatavaid 
matemaatilisi sümboleid. Teeme selgeks, milliseid suurusi tähis-
tatakse eestikeelsete tähtedega ja milliseid võõrtähtedega. 
Teises osas uurime tehteid, kasutades tuttavate arvude asemel 
tähti. Näeme, et mõnes mõttes on tähtedega arvutamine liht-
samgi kui arvudega. Kolmandas osas tutvume üksliikmete ja 
hulkliikmetega. Uurime, kuidas neid omavahel korrutada ja 
kuidas ühiseid tegureid sulgudest välja tuua. Siin tuleb lähemalt 
juttu ka kolmest põhilisest abivalemist. Neljandas osas tuletame 
lühidalt meelde, kuidas lahendada võrrandeid. Viiendas osas 
keskendume tekstülesannetele ja sellele, kuidas teksti põhjal 
võrrandit koostada. Kuuendas osas uurime mustreid ja püüame 
neid väljendada algebra keeles.

„Väike algebraraamat“ on mõeldud lisamaterjaliks põhikooli 
III astme õpilastele ja nende vanematele, kes soovivad oma 
lapsi õppimisel aidata, kuid kel on teadmised ununenud.

Tere tulemast mõnusale tutvumisretkele algebra maailma!

Regina Reinup
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(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

(am)n = am · n

am : an = am – n



(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

(am)n = am · n

am : an = am – n

am : an = am – n

I OSA. MÄRGID JA TÄHED
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Võrdusmärk, tema sõbrad ja sugulased______________________________________________________

Võrdusmärk on arvatavasti kõige tuttavam matemaati-
line märk. See õpitakse selgeks juba esimeses klassis. 
Tavaliselt oleme harjunud sellega, et võrdusmärk on 
tehte ja selle tulemuse vahel:

2 + 5 = 7,

„kaks pluss viis võrdub seitsmega“ või „kaks pluss viis on seitse“ . 

Tegelikult on võrdusmärgi tähendus veidi laiem. Temast 
paremal pool ei pea alati olema tehte tulemus. Seal võib olla ka 
mingi teine tehe, mille tulemus on võrdne vasakul oleva tehte 
tulemusega:

2 + 5 = 4 + 3,

2 + 7 – 3 = 5 + 1. 

Loe: „kaks pluss viis võrdub neli pluss kolmega“ või „kaks pluss 
viis on sama palju kui neli pluss kolm“ .

Võrdus on nagu kaal, mille mõle-
mal kausil on sama raske kaup.

Algebras võib mõne tehte liikme 
asemel olla täht. Sel juhul uurime, 
mis arvuga võib seda asendada, et 
võrdus kehtiks. See tähendab, et 
kaal peab jääma tasakaalu!

Näiteks, kui 
 2 + 5 = a + 1,

        siis a = 6.

=
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Mõnikord on sobivaid võimalusi rohkem kui üks. Näiteks, 
millised arvud sobivad a ja b kohale, et võrdus 

  a + 10 = b – 5 oleks tõene?
  Kui a = 1, siis b = 16;
  kui a = 2, siis b = 17; 
       jne.

• Leia veel arvude a ja b paare, mille puhul eelnev võrdus 
oleks tõene.

Igast märgist saab moodustada tema vastandmärgi 
ehk eituse. Seda on väga lihtne teha, tuleb lihtsalt 
olemasolevale märgile viltune joon peale tõmmata:
  

   = – võrdub;
   ≠ – ei võrdu.

Näiteks 

  2 + 5 ≠ 3 + 6,

„kaks pluss viis ei võrdu kolm 
pluss kuuega“ . 

Antud juhul ei ole meie „võrduse 
kaal“ enam tasakaalus, sest üks 
kaalukauss on teisest raskem.

≠
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<

Selliste juhtumite jaoks, kui kaal ei ole tasakaalus, on olemas 
oma märgid, mis kuuluvad võrratuse juurde. 

Märk „on väiksem kui“ näitab, et vasaku poole tulemus 
on väiksem kui parema poole tulemus. Näiteks

2 + 5 < 3 + 6
ehk

„kaks pluss viis on väiksem kui kolm pluss kuus“ .

Kui vahetame eelmise võrratuse pooled omavahel, 
võime selle üles kirjutada märgi „on suurem kui“ abil.

3 + 6 > 2 + 5
ehk

„kolm pluss kuus on suurem kui kaks pluss viis“ .

Järgnevad märgid moodustatakse võrdusmärgist ja ühest 
võrratusmärgist:

„on võrdne või väiksem kui“ ja

„on võrdne või suurem kui“ .

• Millised naturaalarvud sobivad a kohale, et võrratus

a + 5 ≤ 7 oleks tõene?

• Millised naturaalarvud sobivad a kohale, et võrratus

a + 5 ≥ 7 oleks tõene?

Kui esimesel juhul a = 0; 1; 2, siis teisel juhul sobivad a asemele 
kõik arvud alates kahest: a = 2; 3; 4 jne (ehk a ≥ 2).

>

≤

≥
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Samamoodi, nagu võrdusmärgi läbikriipsutamisega saame 
võrduse eituse, võib üle tõmmata ka võrratusemärke ja saada 
tulemuseks nende eitused ehk märgid „ei ole väiksem kui“ , 
„ei ole suurem kui“ , „ei ole võrdne või väiksem kui“ ja „ei ole 
võrdne või suurem kui“ .

Seejuures tekivad omavahel samaväärsete ( ⇔ ) märkide 
paarid:

<  ⇔   ≥

>  ⇔   ≤
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Veidi tähtedest_____________________________________________________

Nagu ilmselt oled juba aru saanud, tähistatakse ühe ülesande 
piires iga arvu teatud kindla tähega – nii ei lähe meil segamini, 
millest räägime või mida arvutame. Kui sama arv esineb 
ülesandes mitu korda, siis tähistatakse seda alati sama tähega.

Kuna ruudu kõik küljed on ühepikkused, võime neid külgi 
tähistada sama tähega (näiteks tähega a). Ristküliku puhul 
tähistame aga pikema külje ühe tähega (näiteks tähega a) ning 
lühema külje teise tähega (näiteks tähega b).

Prantsuse filosoof ja matemaatik René 
Descartes (1596–1650) hakkas tähestiku 
viimaste tähtede x, y ja z abil tähistama 
tundmatuid ja muutuvaid suurusi – neid, 
mille väärtus pole teada ja mis tuleb leida 
arvutamise teel. Teadaolevaid suurusi, 
mis lihtsalt sümboliseerivad valemites 
mingeid arve, tähistas ta tähestiku alguses 
olevate tähtede a, b ja c-ga. See kasutusviis 
juurdus ja on kasutusel ka praegu.

Seetõttu näed valemites tavaliselt tähestiku esimesi tähti – a, b, c 
jne. Aga kui sulle meeldivad rohkem mõned muud tähed, näiteks 
k, l ja m, siis võid julgesti ka neid kasutada. Ja kindlasti ei ole kee-
latud valemeid meelde jätta tuttavate sõnadega. Näiteks valemi

S = a · b

asemel võib meelde jätta nii:

ristküliku pindala = pikkus · laius.

See on igal juhul parem, kui tuupida pähe valem tähtedega, mis 
sulle mitte midagi ei ütle.
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Tähtedel N ja n on mõnikord valemites veel omamoodi tähen-
dus. Kui hakkame mingi hulga elemente järjestama: 1, 2, 3, …, n –  
siis suur N (ingl Number ’arv’) näitab elementide koguarvu.

Väike n tähendab sel juhul mingi elemendi järjekorranumbrit. 
Tema abil saab koostada arvutamise eeskirju, nagu õpime must-
rite ja seaduspärasuste peatükis.

Näiteks kui foori taga seisab 8 autot, siis autode koguarv N = 8.

Kui me need autod järjestame, siis esimese auto kohta võime 
öelda, et selle järjekorranumber n = 1, teise auto järjekorra-
number n = 2, jne.

Vaatleme autot, mille järjekorranumber n = 6. 

• Mis värvi see auto on?
• Mis värvi on talle eelnev auto (n – 1)?
• Mis värvi on talle järgnev auto (n + 1)?
• Mis värvi on auto (n – 2)?
• Mis värvi on auto (n + 2)?

1.           2.           3.            ...           ...           ...          ...           ...
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Tundmatu d ja teadaolevad suurused______________________________________________________

Alguses võib olla raske vahet teha, millised on tundmatud ja 
millised teadaolevad suurused, kui mõlemal juhul kasutatakse 
tähti. Püüame neil suurustel vahet teha kolmnurga ümber-
mõõdu näitel.

Kui kolmnurga külgede pikkused on näiteks 3 cm, 4 cm ja 5 cm, 
siis kolmnurga ümbermõõt on

P = 3 + 4 + 5 = 12 (cm).

Mingi teise kolmnurga külgede pikkused on 14 cm, 21 cm ja 
30 cm. Selle kolmnurga ümbermõõt on

P = 14 + 21 + 30 = 65 (cm).

Me ei suuda iialgi üles kirjutada kõiki võimalikke kolmnurki 
koos nende külgede pikkustega. Samas on arusaadav, et alati, 
kui külgede pikkused on teada, on nende summa kolmnurga 
ümbermõõt.

See valem kehtib kõigi kolmnurkade 
puhul. Asendades tähed mingi 
konkreetse kolmnurga külgede teada- 
olevate pikkustega, saame alati leida 
selle kolmnurga ümbermõõdu. Seetõttu 
on a, b ja c siin teadaolevad suurused.

Kui tähistame mistahes 
kolmnurga ühe külje pik-
kuse a-ga, teise külje pik-
kuse b-ga ja kolmanda 
külje pikkuse c-ga, saame 
üldistatud reegli ehk valemi

P = a + b + c.
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Võib juhtuda ka nii, et teada on kolmnurga kaks külge ja ümber-
mõõt, aga kolmanda külje pikkus on teadmata. Nüüd on kol-
manda külje pikkus (vähemalt esialgu) tundmatu suurus, mille 
võib tähistada mõne tähestiku viimase tähega, näiteks x-iga.

Antud ülesandes 
on kolmnurga ABC 
ümbermõõt 15 cm,

külje BC pikkus 5 cm 
ja külje AC pikkus 4 cm. 

Leida tuleb külje AB 
pikkus x.

Teame, et külgede summa võrdub kolmnurga ümbermõõduga

a + b + c = P.

Asendame valemisse teadaolevad suurused. Kuna me praegu ühe 
külje pikkust ei tea (see on tundmatu), siis asendame selle x-iga:

4 + 5 + x = 15;

siit
x = 15 – 4 – 5

ja
x = 6 (cm).

Kontrollime saadud vastust:

4 + 5 + 6 = 15 (cm).

Ümbermõõt pidigi olema 15 cm, järelikult oleme kolmnurga 
kolmanda külje pikkuse arvutanud õigesti.

4 cm 5 cm

A B

C

x



(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

(am)n = am · n

am : an = am – n



(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

a2 – b2 = (a + b)(a – b)

(am)n = am · n

am : an = am – n

am : an = am – n

II OSA. TEHTED II OSA. TEHTED II OSA. TEHTED
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Liitmine ja lahutamine______________________________________________________

Matemaatika on arenenud selles suunas, et kõike hästi 
konkreetselt ja lühidalt üles kirjutada. Sulle tuttavat liitmist 
tähistati vanas Egiptuses paremale liikuvate jalgadega  . 
Väga tabav sümbol, kuna liitmisel ju liigutakse mööda arvtelge 
paremale poole. Lahutamise puhul võiksid siis jalad liikuda 
vasakule  .15. sajandil kasutati sümbolitena tähti p (it più 
’rohkem’) ja m (it meno ’vähem’). Praeguseks on nendest 
sümbolitest arenenud märgid + ja –.

Liitmine ja lahutamine on omavahel tihedalt seotud. Öeldakse, 
et lahutamine on liitmise pöördtehe.

ehk
    

Liitmistehet saab kontrollida lahutamistehtega ja vastupidi. 
Sellel omadusel põhineb nii-öelda arvupere „kolmikute“ 
koostamine, mida oled tõenäoliselt õppinud algklassides.

Liitmine ja lahutamine on omavahel nii tihedalt seotud, et neid 
loetaksegi mõnikord samaks tehteks ja räägitakse ainult liitmisest. 
Kui oled õppinud tehteid negatiivsete arvudega, siis tead, et näiteks

5 – 2 = 5 + (–2),

seega lahutamise võib alati asendada vastandarvu liitmisega.

Kui 2 + 5 = 7,

siis 7 – 5 = 2.

Kui a + b = c,

siis c – b = a.

2 + 5 = 7

5 + 2 = 7

7 – 5 = 2

7 – 2 = 5

a + b = c

b + a = c

c – b = a

c – a = b
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Tähtede liitmine ja lahutamine on tegelikult mõnes mõttes 
lihtsam kui arvude liitmine ja lahutamine. Kui arvude puhul 
tuleb summa või vahe välja arvutada, siis algebras nii ei ole,

Seejuures järgitakse teatud põhimõtteid, näiteks esitatakse 
vastus tähestikulises järjekorras:

b + a = a + b.

Tead juba algklassidest, et summa ei muutu, kui muuta liidetavate 
järjekorda. Seda liitmistehte omadust nimetatakse vahetuvuseks 
ehk kommutatiivsuseks (lad commutatio ’vahetus’).

Loomulikult kehtib kommutatiivsus ka rohkem kui kahe 
liidetava puhul, näiteks

c + a + b = a + b + c.

a + b = a + b.
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Korrutamine ja jagamine______________________________________________________

Korrutamine pole tegelikult midagi muud kui sama arvu 
liitmine teatud arv kordi. Selle asemel, et liita

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15,

5 tk

kirjutatakse

5 · 3 = 15.

Arvude 1–10 korrutustabel õpitakse pähe tavaliselt 2.–3. klassis 
ja see kiirendab oluliselt arvutamist – muidu võiks ju liitma 
jäädagi!

Korrutusmärgina kasutatakse täna-
päeval paljudes maades väikest 
ristikest. Sellepärast tähistab ka 
sinu kalkulaatoril ristikesega klahv 
korrutamistehet. Eestis kasutatakse 
korrutusmärgina punkti.

Korrutamise pöördtehe on jagamine. Näiteks kui

          ehk

• Kirjuta kõik korrutamis-jagamispere liikmed nii arvudega 
kui ka tähtedega.

Sarnaselt liitmise ja lahutamise arvuperedega võib koostada ka 
korrutamise-jagamise arvuperesid.  Nii nagu liitmise puhul, ei 
vasta ka korrutisele algebras mingi kolmas täht, vaid

        5 · 3 = 15,

siis 15 : 3 = 5.

         ab = c,

siis c : b = a.

a · b = ab.


