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EESSÕNA 
 
Enne selle teema käsitlemist avame mõned materjalist arusaamiseks vajalikud 
mõisted hulgateooriast. 
Hulk on üks matemaatika algmõistetest: teatavate üksteisest erinevate 
objektide (näiteks punktide, õpilaste hulk klassis vms) kogum, mida 
vaadeldakse ühtse tervikuna.  
Hulk koosneb elementidest. Hulk on määratud, kui on olemas eeskiri, mille 
järgi saab otsustada, kas vaadeldav objekt (element) kuulub sellesse hulka või 
mitte. 
Hulki tähistatakse tavaliselt suurte tähtedega A, B, C jne, hulga elemente aga 
väikeste tähtedega a, b, c jne. 
Lauset element a kuulub hulka E tähistatakse sümboliga a ∈ E. 
Lauset element b ei kuulu hulka E tähistatakse sümboliga b ∉ E (vt joonist 
0.1) 
 

• a 
• b 

E 

 

E 

F 

 
              Joonis 0.1                                                Joonis 0.2 
 
Osahulk. Hulka F, mille kõik elemendid on ka hulga E elementideks, 
nimetatakse hulga E osahulgaks ehk alamhulgaks (vt joonis 0.2). Sümbolites 
F ⊂ E. 
Hulka, milles ei ole ühtegi elementi, nimetatakse tühjaks hulgaks ja 
tähistatakse sümboliga ∅. 
 
Hulkade ühend. 
Kahe hulga E ja F ühendiks E ∪ F nimetatakse hulka, mille elementideks on 
nii hulga E kui ka hulga F elemendid ja ainult need. Hulkade E ja F ühendi 
moodustamiseks võetakse hulgast E kõik elemendid ja hulgast F need 
elemendid, mida pole hulgas E (vt joonis 0.3). 
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Hulkade ühisosa. 
Kahe hulga E ja F ühisosaks E ∩ F nimetatakse hulka, mille elementideks on 
hulkade E ja F ühised elemendid ja ainult need (vt joonis 0.4). Kui hulkadel E 
ja F ei leidu ühiseid elemente, siis on nende hulkade ühisosaks tühi hulk. 

E F E F 
E∩F 

 
         Joonis 0.3                                            Joonis 0.4 
 
Hulkade ristkorrutis. 
Hulkade E ja F ristkorrutiseks  E × F nimetatakse  hulka, mille elemendid on 
kõikvõimalikud paarid (x, y), kus x ∈ E ja y ∈ F. 
Olgu näiteks E = {a; b} ja F = {2; 4}, siis  
E × F = {(a; 2), (a; 4), (b; 2), (b; 4)}. 
  
 
SISSEJUHATUS 
 
Geomeetrialaste teadmiste alged ulatuvad kaugesse minevikku. On säilinud 
andmeid nende olemasolust Vanas Egiptuses ja Babüloonias umbes 4000 
aastat tagasi. Geomeetria faktide tõestamise püüded ulatuvad Pythagorase 
aega (5. sajandil eKr) ja veel kaugemale. 
 

             Pythagorase elust ja tema teoreem               
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Geomeetria tervikliku ülesehituse matemaatilise teooriana viis lõpule 
Eukleides 3. sajandi algul eKr. Tema süsteem püsis 1820. aastani, mil 
silmapaistev vene matemaatik N. Lobatševki ja veidi hiljem ka ungari 
matemaatik J. Bolyai jõudsid üht aksioomi muutes uue geomeetria 
avastamiseni. Teadmine, et võib üles ehitada geomeetria kui matemaatilise 
teooria, milles väljaspool sirget asuvat punkti läbib nendega samal tasandil 
rohkem kui üks sirge, mis ei lõika antud sirget või milles kolmnurkade 
sisenurkade summa on väiksem kui 1800 vms olid nimekatelegi 
matemaatikutele tollal ootamatud. 
 
Uus geomeetria sai 1870. aastal üldtunnustatuks. Siis ilmnes, et Eukleidese 
geomeetria ainuvalitsemise perioodil oli ettekujutus ruumist olnud suhteliselt 
kitsas. Ruumi geomeetria käsitlemist oli piiranud sama väärarvamus, mis 
omal ajal Maa uurimisel silmapiiri ulatuses oli viinud arvamusele, et Maa on 
lame ketas. Kerkis küsimus: missugused geomeetria seaduspärasused 
kehtivad füüsilises ruumis väga suurte kauguste korral või kosmoses 
tervikuna. Vastuse leidmine on osutunud keerulisemaks, kui algul arvati. 
Igatahes pole põhjust tagasi lükata võimalust, et seal kehtivad Lobatševski 
geomeetria tõed. 
 
19. sajandi teisel poolel, kui geomeetria loogilise ülesehituse probleemid 
muutusid eriti aktuaalseks, hakati Eukleidese süsteemi uurima varasemast 
põhjalikumalt. Saksa matemaatik D. Hilbert viiski 1900. aastaks lõpule 
geomeetria rajamise rangele aksiomaatilisele alusele. Uudselt lahendas sama 
probleemi 20. sajandi algul Zürichi Tehnikaülikooli professor H. Weyl. 
 
Geomeetria kõigis sedalaadi ülesehitustes on tähtsal kohal mõisted, 
nendevahelised seosed ja omadused. Mõistetest need, mis ei ole võetud 
algmõisteteks, määratakse definitsioonidega. Seostest ja omadustest need, mis 
ei ole võetud aksioomideks, esitatakse teoreemidena. 
 
Järgnevas tutvumegi veidi lähemalt mõiste ja selle defineerimisega ning 
teoreemi ja selle tõestamisega. Lõpuks tutvume põgusalt mõningaid 
geomeetria aksiomaatilise ülesehituse süsteeme alates Eukleidese 
"Elementidest" ning lõpetades H. Weyli süsteemiga. 
 
 
1. MÕISTE 
 
Matemaatikat õppides oleme kokku puutunud paljude mõistetega. Meile on 
tuttavad näiteks geomeetria mõisted: punkt, sirge, tasand, kolmnurk, 
rööpkülik, ring, risttahukas, püramiid, tüvikoonus, kera jne. 
Igale mõistele omistatakse loogikas tema maht ja sisu. 
Mõiste mahuks nimetatakse kõigi nende objektide hulka, mis antud 
mõiste alla kuuluvad. 
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Toome näiteid. 
1. Mõiste kolmnurk mahu moodustavad kõik võrdkülgsed, võrdhaarsed ja 
isekülgsed kolmnurgad, aga samuti kõik teravnurksed, täisnurksed ja 
nürinurksed kolmnurgad. 
2. Mõiste rööpkülik mahu moodustavad kõik ruudud, rombid, ristkülikud ja 
muidugi ka rööpkülikud, mis pole ruudud, rombid ega ristkülikud. 
3. Mõiste püramiid mahuks on kõigi korrapäraste ja korrapäratute 
püramiidide hulk, aga samuti kõigi kolmnurksete, viisnurksete jne 
püramiidide hulk. 
 
Mõiste sisuks nimetatakse kõigi nende tunnuste hulka, mis on sellele 
mõistele omased. 
Toome selle kohta näiteid geomeetriast (piirdudes muidugi nii siin kui ka 
edaspidi meile seni ainsana tuttava eukleidilise geomeetriaga). 
1. Mõiste kolmnurk sisu haarab sellised tunnuseid nagu: on hulknurk, omab 
kolme külge, kolme nurka, sisenurkade summa on 1800 jt. 
2. Mõiste rööpkülik sisu alla käivad tunnused, nagu: on nelinurk, 
vastasküljed on paralleelsed, vastasküljed on võrdsed, diagonaalid lõikuvad 
poolituspunktis, sisenurkade summa on 3600 jt. 
3. Mõiste püramiid sisu haarab tunnused nagu: on hulktahukas, põhjaks on 
hulknurk, külgtahkudeks on ühise tipuga kolmnurgad jt. 
 
Näitena vaadeldud mõistete mahud on jaotatavad osahulkadeks, kus iga 
osahulk esitab jälle üht mõistet. Need osahulgad eristatakse mingi eritunnuse 
järgi. 
Näited. 
1. Mõiste kolmnurk on küljepikkuste kohta käiva eritunnuse järgi jaotatav 
mõisteteks: võrdkülgne kolmnurk, võrdhaarne kolmnurk, isekülgne kolmnurk. 
2. Mõiste rööpkülik on lähiskülgede võrdsuse või mittevõrdsuse järgi 
jaotatav mõisteteks: a) romb ja b) rööpkülik, mis pole romb. 
 
 
2. KLASSIFITSEERIMINE JA DEFINEERIMINE 
 
Olgu mõiste maht P jaotatud osahulkadeks P1, P2 ja P3 nii, et on täidetud 
tingimused 
1)  , PPPP =∪∪ 321
2) ∅=∩∅=∩∅=∩ 323121 ,, PPPPPP  (vt joonist). 
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P1

P2

P3

 
 
Sel juhul kõneldakse mõiste P klassijaotusest kolmeks klassiks P1, P2 ja P3. 
Analoogiliselt defineeritakse klassijaotus kaheks või rohkem kui kolmeks 
klassiks. 
 
Ülesanne 1. Esita eespool näitena toodud mõiste kolmnurk klassijaotus. 
 
Ülesande 1 lahendus. 
 
Ülesanne 2. Klassifitseerige mõisted trapets, hulknurk, prisma. 
 
Üleande 2 lahendus. 
 
 
Kui ühe mõiste maht P on teise mõiste mahu Q osahulk, st P ⊂ Q, siis esimest 
nimetatakse teise jaoks liigimõisteks ja teist esimese jaoks soomõisteks. 
Järgnevas tabelis on esitatud näiteid soo- ja liigimõistete paaridest. 
 

Soomõiste Liigimõiste 
kolmnurk teravnurkne kolmnurk 

teravnurkne kolmnurk võrdkülgne kolmnurk 
hulktahukas püramiid 

nelinurk rööpkülik 
rööpkülik ristkülik 
ristkülik ruut 

 
Soomõiste mahtu kuulumine on liigimõiste üks tunnuseid. Samal ajal peab 
liigimõiste tunnuste seas olema ka neid, mis selle liigimõiste eristavad. 
Viimaseid nimetatakse liigitunnusteks. Koos soomõiste mahtu kuulumisega 
moodustavad nad antud mõiste nn põhitunnused. Nende abil esitatakse antud 
mõiste definitsioon. 
 
Näited. 
1. Teravnurkne kolmnurk on kolmnurk (soomõiste), mille kõik nurgad on 
teravnurgad (liigitunnus). 
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2. Rööpkülik on nelinurk (soomõiste), millel on kaks paari paralleelseid 
vastaskülgi (liigitunnus). 
3. Püramiid on hulktahukas (soomõiste), mille üks tahk on hulknurk ja kõik 
teised tahud on ühise tipuga kolmnurgad (liigitunnused). 
4. Tüvikoonus on koonuse osa (soomõiste), mis jääb põhja ja põhjaga 
paralleelse tasandi vahele (liigitunnus). 
 
Üldiselt kõik need tunnused, mis ei kuulu põhitunnuste hulka, on vastavat 
mõistet iseloomustavad omadused ja need tõestatakse, tuginedes 
definitsioonidele ja juba tõestatud omadustele. Tõestatavate omaduste 
formuleeringuid nimetatakse sel juhul teoreemideks. 
Ülesanne 3. Moodustage sobivaid liigi- ja soomõistete paare mõistetele 
rööpkülik, romb, hulknurk, nelinurk, trapets, prisma, rööptahukas, risttahukas, 
täisnurkne trapets, hulktahukas. 
 
Ülesande 3 lahendus. 
 
Ülesanne 4. Defineerige mõisted ruut, ristkülik, trapets, kuup. 
 
Ülesande 4 lahendus. 
 
 
3. ALGMÕISTED JA AKSIOOMID 
 
Geomeetria kõigi mõistete mahud pole jaotatavad osahulkadeks. Loogilises 
ülesehituses jäävad mõned mõisted liigitunnuseta ja seega defineerimata. 
Selliseid mõisteid nimetatakse algmõisteteks. Nii on geomeetria Hilberti 
süsteemis algmõisteteks näiteks punkt, sirge ja tasand. 
Lisaks mõistetele, mis esitavad geomeetrilisi kujundeid, tuleb defineerida ka 
seosed geomeetriliste kujundite vahel. 
 
Näited. 
1. Kaks sirget on paralleelsed, kui nad on samal tasandil ja ei lõiku. 
2. Sirge on risti tasandiga, kui tema siht on risti iga sellel tasandil asetseva 
sirge sihiga. 
3. Kolm vektorit on komplanaarsed, kui nad kuuluvad ühte ja samasse rihti. 
 
Ka kõiki seoseid ei saa defineerida ja mõned neist tuleb võtta kasutusele ilma 
defineerimata, algseostena. 
Sellisteks seosteks on asetseb ehk kuulub, vahel, kongruentne. Siia kuuluvad 
ka kõik loogika seosed, nagu iga, leidub, kõik, kui ..., siis ... jne. 
Üldiselt kõik need tunnused, mis ei kuulu põhitunnuste hulka, on vastavat 
mõistet täiendavalt iseloomustavad omadused ja need tõestatakse tuginedes 
definitsioonidele ja juba tõestatud omadustele. Tõestatavate omaduste 
formuleeringuid nimetatakse sel juhul teoreemideks. 
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Et algmõisteid ja seoseid ei defineerita, siis ei saa ka nende kõiki omadusi 
tõestada. Neid lauseid algmõistete kohta, mis võetakse geomeetria 
süstemaatilisel ülesehitamisel omaks ilma tõestamata, nimetatakse 
aksioomideks.    
Aksioomidena on koolimatemaatikast tuttavad niisugused laused, nagu 
1) läbi kahe punkti läheb üks ja ainult üks sirge, 
2) kolme mitte ühel sirgel asetsevat punkti läbib üks ja ainult üks tasand, 
3) kui sirge kaks punkti asetsevad tasandil, siis asetsevad selle sirge kõik 
punktid sellel tasandil. 
Niisiis, loogiliselt ülesehitatud geomeetria kursus tugineb algmõistetele ja –
seostele ning aksioomidele. Definitsioonidega lisatakse juurde uusi mõisteid 
ja seoseid ning teoreemidega uusi omadusi. 
  
 
4. TARVILIKUD JA PIISAVAD TINGIMUSED 
 
Teoreem on lihtsamal juhul alati sõnastatav tinglikult kujul kui p, siis q, kus 
lausega p on antud eeldus ja lausega q väide. 
Kui teoreem kui p, siis q on tõestatud, siis öeldakse, et eeldus on piisav 
tingimus väite q kehtivuseks. See teoreem ei ütle aga, kas väide q võib 
kehtida ka siis, kui eeldus ei kehti. 
 
Näited. 
1. Tingimus nelinurk on ristkülik on piisav selleks, et nelinurga vastasküljed 
oleksid võrdsed. Vastasküljed on aga teatavasti võrdsed ka siis, kui nelinurk 
on rööpkülik, mis ei ole ristkülik. 
2. Tingimus liidetavad jaguvad viiega on piisav selleks, et summa jaguks 
viiega. Summa võib aga jaguda viiega ka siis, kui liidetavad ei jagu viiega. 
 
Kui on tõestatud teoreem kui q, siis p, siis öeldakse, et lause p on tarvilik 
tingimus lause q kehtivuseks, st ilma p kehtivuseta q ei saa kehtida. 
Teoreemi kui q, siis p nimetatakse teoreemi kui p, siis q pöördteoreemiks. 
 
Näited. 
3. Tingimus üks paar võrdseid vastaskülgi on tarvilik selleks, et nelinurk 
oleks rööpkülik. See tingimus peab sel juhul kehtima, kuid selleks, et nelinurk 
oleks rööpkülik, peab tal olema ka teine paar võrdseid vastaskülgi. 
4. Tingimus põhjaks on korrapärane hulknurk on tarvilik selleks, et püramiid 
oleks korrapärane. Kuid lisaks sellele tingimusele peab olema täidetud ka veel 
teine tingimus kõrguse alguspunkt on põhja keskpunktis. 
 
Toodud näited 1 - 4 esitasid ainult piisavaid ja ainult tarvilikke tingimusi. 
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Kui p on piisav q kehtivuseks, siis p poolt määratud mõiste maht P on q poolt 
määratud mõiste mahu Q osahulk: P ⊂ Q. Kui aga p on tarvilik q kehtivuseks, 
siis on asi vastupidine: P ⊃ Q. 
 
Juhul, kui P = Q, öeldakse, et p on tarvilik ja piisav q kehtivuseks. Seda 
tõsiasja väljendatakse sõnaühendi "... siis ja ainult siis ..." ehk "... parajasti 
siis ..." abil. 
 
Näited. 
1. Rööpkülik on romb siis ja ainult siis, kui tema diagonaalid on risti. 
2. Nelinurk on rööpkülik parajasti siis, kui tema diagonaalid lõikuvad 
poolituspunktis. 
3. Selleks, et kolmnurk oleks täisnurkne on tarvilik ja piisav, et tema ühe külje 
ruut võrduks kahe teise külje ruutude summaga. 
 
Niisiis, kui tahetakse veenduda, et tingimus p on piisav ja tarvilik lause q 
kehtivuseks, tuleb tõestada nii teoreem kui p, siis q kui ka selle pöördteoreem 
kui q, siis p.  
 
Ülesanne 5. 
On tõestatud teoreem Kui kolmnurk on täisnurkne, siis tema kaatetite ruutude 
summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Kas selle teoreemi põhjal on 
võimalik midagi öelda kolmnurga kuju kohta, kui kolmnurga küljed on 6 cm, 
8 cm ja 10 cm? Kui vastus on eitav, siis sõnastage teoreem, mille põhjal võib 
vastata sellele küsimusele. 
 
Ülesande 5 lahendus.  
 
Ülesanne 6. On tõestatud teoreem: Kui rööptahukas on risttahukas, siis tema 
ühest tipust väljuvate servade ruutude summa on võrdne samast tipust väljuva 
diagonaali ruuduga. Kas selle teoreemi põhjal on võimalik midagi öelda 
rööptahuka kuju kohta, kui tema ühest tipust väljuvate servade ja diagonaali 
pikkused on vastavalt 2, 5, 9 ja 93 ? Kui vastus on eitav, siis sõnastage 
teoreem, mille põhjal võib vastata sellele küsimusele. 
 
Ülesande 6 lahendus.  
 
Ülesanne 7. On antud järgmised teoreemid: 
1. Täisnurkses kolmnurgas on kaatetite ruutude summa võrdne hüpotenuusi 
ruuduga. 
2. Rööpkülikul on üks paar paralleelseid vastaskülgi. 
3. Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed. 
4. Kahe sarnase hulknurga pindalade jagatis võrdub nende hulknurkade 
vastavate külgede jagatiste ruuduga. 
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5. Sarnaste kolmnurkade vastavad küljed on võrdelised. 
6. Kahe sirge lõikamisel kolmandaga tekivad võrdsed kaasnurgad. 
7. Võrdsete põhjapindaladega ja võrdsete kõrgustega püramiidid on 
võrdruumsed. 
 
a) Esitage need teoreemid sõnade "kui ..., siis ..." abil, mõistete järjekorda 
muutmata; 
b) koostage nende teoreemide pöördteoreemid ja otsustage, kas need 
kehtivad; 
c) kui võimalik, siis sõnastage teoreemid sõnaühendi "... siis ja ainult siis ..."  
või "... parajasti siis ..."   abil  või  kujul:  "selleks, et ..., on tarvilik ja piisav, 
et ..." .   
 
Ülesande 7 lahendus. 
 
 
Ülesanne 8. Tõestage, et tingimus diagonaalid on risti on tarvilik ja piisav 
selleks, et rööpkülik on romb.  
 
Ülesande 8 lahendus. 
 
 
5. ANALÜÜTILINE JA SÜNTEETILINE MÕTTEKÄIK 
 
Kui teoreem on antud tõestada, siis tõestuse otsimist alustatakse sageli väitest. 
Uuritakse, milliseid järeldusi saaks teha väitest; edasi, mida saaks järeldada 
juba tehtud järeldustest jne. Sel teel püütakse jõuda eelduseni. 
 
Näide 1.
Otsime tõestust teoreemile Kui nelinurga vastasküljed on võrdsed, siis 
nelinurk on rööpkülik. 
Eeldus: nelinurga vastasküljed on võrdsed 
Väide: nelinurk on rööpkülik 
 

D A 

B C 2 4 

3 1 

 
Tõestus: Olgu meil nelinurk ABCD (vt joonist). 
  
Lähtume väitest.  
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Kui nelinurk oleks rööpkülik, siis rööpküliku definitsiooni kohaselt 
vastasküljed AB ja DC ning AD ja BC oleksid paralleelsed. Diagonaali BD 
tõmbamisel tekiksid võrdsed põiknurgad: ∠1 = ∠2 ja ∠3 = ∠4.  
Siis oleksid aga võrdsed ka kolmnurgad ABD ja CDB, sest neil on veel ühine 
külg BD. Nende kolmnurkade võrdsusest järelduks, et AB = CD ja AD = BC, 
seega selle nelinurga vastasküljed on võrdsed, mis oligi eeldus. 
 
Järeldamist väitest lähtudes nimetatakse analüütiliseks mõttekäiguks. Seda 
mõttekäiku ei saa aga otseselt kasutada tõestusena. Kätte saadud eelduse 
tõesusest ei tarvitse veel tuleneda lähteks olnud väite tõesus, sest ka väära 
otsustuse juurest võib jõuda tõeni. 
 
Näide 2.
1) Väites vääralt, et –2 = 2, saame pärast ruutu tõstmist tõese tulemuse 4 = 4. 
2) Väites vääralt, et 300 = 1500, saame peale siinuste leidmist tõese tulemuse 
0,5 = 0,5. 
 
Tõestus esitatakse alustades analüütilise mõttekäigu lõpust, tulles sealt samm-
sammult alguse poole. Seda vastupidist mõttekäiku nimetatakse 
sünteetiliseks. 
 
Näite 1 järg.
Tõestada teoreem Kui nelinurga vastasküljed on võrdsed, siis nelinurk on 
rööpkülik. 
Eeldus: nelinurga vastasküljed on võrdsed, st AB = DC ja AD = BC. 
Väide: nelinurk on rööpkülik, st AB ⎢⎢DC ja AD ⎢⎢BC. 
Tõestus: Vaatleme eelmist joonist. Tõmbame diagonaali BD. Tekkinud 
kolmnurgad ABD ja CDB on võrdsed tunnuse KKK põhjal. 
Tõepoolest, külg BD on ühine ning eelduse põhjal AB = DC ja AD = BC. 
Võrdsetes kolmnurkades on vastavad nurgad võrdsed, seega ka ∠1 = ∠2 ja 
∠3 = ∠4. Nüüd on sirgete AB ja DC, aga samuti ka sirgete AD ja BC 
lõikumisel kolmanda sirgega BD tekkinud põiknurgad võrdsed, järelikult 
sirged neis paarides on paralleelsed. Samuti on siis paralleelsed nende 
sirgepaaride lõigud AB ja DC ning analoogiliselt ka lõigud AD ja BC, seega 
vastavalt definitsioonile on see nelinurk rööpkülik. MOTT 
Toome veel ühe näite algebrast analüütilise ja sünteetilise mõttekäigu kohta. 
 
Näide 3.
Tõestada, et  

,
2

abba
>

+   

kui a > 0, b > 0 ja a ≠ b. 
 
Analüütiline mõttekäik.
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mis on alati tõene. 
 
Sünteetiline mõttekäik.
Võtame ette alati tõese võrratuse (a – b)2 > 0. 

.tõestadatarvisoligimida,
2

24)(42

442020)(
222

22222

abba
abbaabbaabbaba

ababbababababa

>
+

⇒

⇒>+⇒>+⇒>++⇒

⇒>++−⇒>+−⇒>−

 

 

Ülesanne 9. Tõestada väide ,
2

abba
>

+  kui a > 0, b > 0 ja a ≠ b 

geomeetriliselt, jaotades ringjoone diameetri osadeks a ja b. 
 
Ülesande 9 lahendus. 
 
Tavaliselt esitatakse tõestused sünteetiliste mõttekäikudena, kuid sageli on 
väga kasulik osata läbida või arutleda ka analüütilist mõttekäiku, s.o otsida 
tõestust. 
 
Ülesanne 10. 
Esitage sünteetiline mõttekäik järgmiste lausete tõestamiseks. Otsustage, kas 
ka analüütiline mõttekäik lubaks neid teoreeme tõestada. 
1. Rööpküliku lähisnurkade summa on 1800. 
2. Trapetsi kesklõik on võrdne aluste poolsummaga. 
3. Püramiidi põhja pindala ja põhjaga paralleelse lõike pindala suhtuvad nii 
nagu vastavate püramiidide kõrguste ruudud. 
 
Ülesande 10 lahendus. 
 
 
6. EUKLEIDESE "ELEMENDID", LOBATŠEVSKI GEOMEETRIA 
TEKKIMINE 
 
Geomeetria kui teaduse arengus on silmapaistvaid saavutusi paljudel 
teadlastel. Järgnevalt peatume Eukleidese, N. Lobatševski, D. Hilberti ja H. 
Weyli osal selles arenguprotsessis. Nimekale Vana-Kreeka matemaatikule 
Eukleidesele kuulub esimese meieni säilinud loogilise rangusega ülesehitatud 
geomeetria ulatuslik kursus. 
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          Eukleidese elust
 
Eukleides elas III sajandi algul eKr Egiptuses. Tol ajal kujunes Niiluse 
suudmesse rajatud Aleksandria maailma teaduse ja kultuuri keskuseks. 
Sealses Aleksandria koolis töötas ka Eukleides. Tema põhiteos on 13 
"raamatust" (alajaotusest) koosnev "Elemendid", mis kujutab endast 
hellenistliku kultuuri Aleksandria perioodi, aga koos sellega kogu Vana-
Kreeka matemaatika suursaavutust. Teos, mis tänapäeval mahub kolme 
väheldasse köitesse, sisaldab geomeetria kõige varasema meieni säilinud 
loogiliselt range ülesehituse. 
Selle "13 raamatust" I – VI on pühendatud planimeetriale, VII – IX 
aritmeetikale, X ühismõõdututele suurustele, XI – XIII stereomeetriale. 
Eukleidese poolt kasutatud teoreemide tõestamisviis on püsinud tänaseni. Iga 
tõestus algab eelduse ja väite esitamisega. Seejärel antakse tõestus koos 
viitamisega neile varem tõestatud lausetele või aksioomidele, millele rajaneb 
väite õigeks tunnistamine. Iga tõestus lõpeb sõnadega mida oligi tarvis 
tõestada. 
Eukleidese "Elemendid" olid tsiviliseeritud maailma kultuuri ja teaduse 
mõjustajateks kahe aastatuhande jooksul. Kuni XVIII sajandi lõpuni ja 
osaliselt ka veel XIX sajandil olid selle teose mõneti moderniseeritud 
käsitlused ainsaks õppematerjaliks, mille järgi õpetati geomeetriat paljudes 
Euroopa maades. 
Järgnevalt tutvume lausetega, mis Eukleidesel olid võetud aluseks ja millele 
rajanes kogu tema suurteos. Iga raamatu alguses on esitatud nn põhilaused, 
mis on vajalikud kõigi selles raamatus esitatud väidete kinnitamiseks. 
Põhilaused jagas Eukleides kolme kategooriasse: definitsioonid, aksioomid ja 
postulaadid. Esitame siinkohal tema postulaadid ja aksioomid. 
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Postulaadid. 
Nõutakse 
I. Et igast punktist iga punktini võib tõmmata sirge. 
II. Ja et igat piiratud sirget võiks piiramatult jätkata. 
III. Ja et iga punkti ümber võiks igal kaugusel tõmmata ringjoone. 
IV. Ja et kõik täisnurgad oleksid üksteisega võrdsed. 
V. Ja et iga kord, kui sirge lõikudes kahe teise sirgega moodustab nendega 
sisemised lähisnurgad, mille summa on väiksem kui kaks täisnurka, need 
sirged piiramatul jätkamisel lõikuksid sellel poolel, kus see summa on 
väiksem kahest täisnurgast. 
 
Aksioomid. 
I. Kaks, mis on võrdsed ühe ja samaga, on omavahel võrdsed. 
II. Ja kui võrdsetele lisame võrdsed, siis saame võrdsed. 
III. Ja kui võrdsetest võtame ära võrdsed, siis saame võrdsed. 
IV. Ja kui mittevõrdsetele lisame võrdsed, saame mittevõrdsed. 
V. Ja kui kahekordistame võrdsed, saame võrdsed. 
VI. Ja pooled võrdsetest on võrdsed. 
VII. Ja ühtimisse viidavad on omavahel võrdsed. 
VIII. Terve on suurem kui osa. 
IX. Ja kaks sirget ei saa määrata ruumi. 
 
Eukleidese postulaatidest mitmed, näiteks I ja V, läksid mõnevõrra 
modifitseeritult geomeetria hilisemate rangelt loogiliste ülesehituste 
aksioomidesse. Samal ajal Eukleidese aksioomid I – VIII kui loogika 
põhitõed loetakse hilisemates teooriates kehtivaiks ilma sellest eraldi 
rääkimata. 
Teaduse arenguga hakkasid ilmnema mõrad Eukleidese poolt esitatud 
geomeetria ülesehituses. Kriitika alla sattusid ka põhilaused. Erilise 
tähelepanu osaliseks sai V postulaat. Et Eukleides kasutas seda nii vähe kui 
võimalik, üksnes möödapääsmatutel juhtudel, siis kerkis õigustatult küsimus, 
kas see ülejäänutest märksa keerulisem postulaat pole äkki teiste postulaatide 
abil tõestatav. Teatavasti lõppesid ligi kaks tuhat aastat kestnud V postulaadi 
tõestamise katsed hoopis ootamatu tulemusega.  
Nimelt näitas XIX sajandi esimesel veerandil N. Lobatševski, et V postulaat 
pole tõestatav teiste aksioomide abil ja et selle postulaadi muutmisel võib 
jõuda hoopis uue, nn mitteeukleidilise geomeetria juurde. Seejuures võib V 
postulaadi asemel muuta mõnd teist temaga eukleidilises geomeetrias 
samaväärset lauset. 
 

 13



             Lobatševski  elust
  
    
Näiteks: Läbi punkti, mis asetseb väljaspool antud sirget, saab nendega 
samal tasandil tõmmata ainult ühe sirge, mis ei lõika antud sirget. Seda lauset 
tuntakse paralleelide aksioomi nime all, sest eukleidilises geomeetrias on 
need sirged teineteise paralleelid.  
Mitteeukleidilises geomeetrias on selle põhilause asemel Lobatševski 
aksioom: Läbi punkti, mis asetseb väljaspool antud sirget, saab nendega 
samal tasandil tõmmata vähemalt kaks sirget, mis ei lõika antud sirget. 
 
 
7. HILBERTI AKSIOOMIDE SÜSTEEM. A. KOLMOGOROVI 
KÄSITLUS 
 
Eukleidese "Elementides" esinevate lünkade otsimine sai XIX sajandi lõpul 
matemaatikute üheks tähtsamaks ülesandeks. Selle ülesande lahendamise viis 
lõpule saksa matemaatik David Hilbert. 
 

        Hilberti elust
 
D. Hilberti raamatus "Geomeetria alused", mis ilmus 1899.aastal, on 
algmõisteteks võetud punkt, sirge ja tasand, algseosteks aga sellised, nagu 
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asub, vahel, kongruentne ja pidev. Nende seoste matemaatiline kirjeldus 
antakse aksioomidena. Hilbertil on aksioomid jaotatud rühmadesse. Esimesse 
rühma kuuluvad ühendusaksioomid, milledes fikseeritakse,  
* et kaht punkti läbib üks ja ainult üks sirge,  
* et kolme mitte ühel sirgel asetsevat punkti läbib üks ja ainult üks tasand,  
* et sirge kahe punkti asetsemisest tasandil järeldub,  
* et sirge kõik punktid asetsevad sellel tasandil ja  
* et leidub vähemalt neli punkti, mis ei asu ühel tasandil. 
 
Neile aksioomidele tuginedes tõestatakse, et kahel tasandil kas pole ühtki 
ühist punkti või neil on ühine sirge, millel asuvad kõik nende tasandite ühised 
punktid, aga samuti, et tasandi määravad ka sirge ja väljaspool sirget asuv 
punkt või kaks lõikuvat sirget jms. 
 
Aksioomide teise rühma kuuluvad nn järjestusaksioomid, kolmandasse rühma 
kongruentsuse aksioomid, neljandasse rühma pidevuse aksioomid ja 
viiendasse rühma kuulub paralleelide aksioom. Kokku tugineb Hilberti 
geomeetria käsitlus 23 aksioomile. 
 
Geomeetriliste kujundite mõõtmise teooria jaoks järeldatakse neist 
aksioomidest, eriti pidevuse aksioomist, et iga sirge punktide hulk on seatav 
üksühesesse vastavusse reaalarvude hulgaga. Sealjuures kasutatakse 
reaalarvude teooriat, mida saab välja töötada sõltumatult geomeetriast. Sellele 
järeldusele tugineb ka koordinaatide sissetoomine geomeetriasse. 
Hilberti aksioomide süsteemi on püütud mugandada ka koolis tutvumiseks. 
Üks sellistest katsetest pärineb akadeemik A. Kolmogorovilt. 
 

           Kolmogorovi elust         
 
Tutvustame seda järgnevalt. 
Põhimõistetena lisaks punktile ja sirgele kasutatakse siin veel hulga ja hulga 
elemendi mõistet. 
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Kolmogorovi aksioomide süsteem planimeetria ülesehitamiseks koosneb 
järgmistest aksioomidest: 
I. Kuuluvuse aksioomid.
I1. Sirge on punktihulk. 
II2. Iga kahe teineteisest erineva punkti jaoks leidub üks ja ainult üks sirge, 
millele need punktid kuuluvad (vt joonis 7.1). 
 
Sellest aksioomist järeldub, et kahel erineval sirgel ei saa olla rohkem kui üks 
ühine punkt (vt joonis 7.2). 
 
 

• • • 

 
         
                    Joonis 7.1                                                Joonis 7.2   
 
Tõepoolest, kui sirgetel oleks juba kaks ühist punkti, siis aksioomi I2 põhjal 
nad ei oleks enam erinevad sirged. 
 
I3. Eksisteerib vähemalt üks sirge ja igale sirgele kuulub vähemalt üks punkt. 
Selle aksioomi sisu saab mõistetavaks koos järjestusaksioomidega. Enne aga 
tutvume veel kauguse aksioomiga. 
 
II. Kauguse aksioomid.
II1. Iga kahe mistahes punktib A ja B jaoks leidub mittenegatiivne arv AB , 
mida nimetatakse kauguseks punktist A punktini B. Kaugus on võrdne nulliga 
sel ja ainult sel juhul, kui punktid A ja B ühtivad (vt joonis 7.3). 
II2. Kaugus punktist A punktini B on võrdne kaugusega punktist B punktini A: 

BAAB = . 
II3. Iga mistahes kolme punkti A, B ja C korral kaugus punktist A punktini C 
ei ole suurem summast, mille liidetavateks on kaugus punktist A punktini B ja 
kaugus punktist B punktini C: BCABAC +≤   (vt joonis 7.4). 
 
 
 
 
 

 16



 

• • 
AB

A B 

• 
A 
B 

• 

• 

• 

• • • 
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C 

A B C 

BCABAC +<

BCABAC +=

 
                Joonis 7.3                                                Joonis 7.4 
 
Kauguse mõiste abil saab defineerida ühe punkti kahe teise vahel asetsemise 
seose: öeldakse, et punkt X asetseb punktide A ja B vahel, kui 

XBAXAB +=  (vt joonis 7.5). 
Edasi defineeritakse lõigu mõiste. 
Punktihulka, mis koosneb kahest erinevast punktist ja kõigist punktidest, 
mis on nende vahel, nimetatakse lõiguks. 
 

• • • • • • • • • • 
A X B A1 B1 C1 O A2 B2 C2 

 
 
                  Joonis 7.5                                            Joonis 7.6 
 
III. Järjestuse aksioomid.
III1. Sirge s mistahes punkt O jaotab selle sirge kõik teised punktid kahte 
mittetühja hulka nii, et 
a) punkt O asub iga kahe erinevatesse hulkadesse kuuluva punkti vahel (vt 
joonis 7.6); 
b) kui kaks punkti kuuluvad ühte ja samasse osahulka, siis üks neist asub teise 
ja punkti O vahel. 
Selle aksioomi abil defineeritakse kiire mõiste. 
Sirge punkt O jaotab selle sirge kõik teised punktid kaheks mittetühjaks 
osahulgaks nii, et võttes kummastki osahulgast vabalt ühe punkti, asetseb 
punkt O ikka saadud kahe punkti vahel. Kummagi niisuguse osahulga ja 
punkti O ühendit nimetatakse kiireks (vt joonis 7.6). 
III2. Iga mittenegatiivse reaalarvu a jaoks leidub kiirel algusega O parajasti 
üks punkt A, mille kaugus punktist O on võrdne reaalarvuga a: aOA = . 
Aksioomidest III1, III2, I3 ja II1 järeldub, et igal sirgel on lõpmata palju 
punkte. 
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III3. Kui punkt C asub punktide A ja B vahel, siis punktid A, B ja C kuuluvad 
ühele sirgele. 
Sellest aksioomist järeldub, et lõik AB on sirge AB osahulk. Samuti järeldub 
siit, et kolme mitte ühel sirgel asetseva punkti A, B ja C jaoks kehtib võrratus 

ACBCAB +< . 
Järgmise aksioomi sõnastamiseks on vaja tunda sirge abil punktide lahutamise 
definitsiooni: öeldakse, et sirge s lahutab temale mittekuuluvad punktid A ja 
B, kui lõik AB lõikub sirgega s (vt joonis 7.7).  
 

• 

•

• 

• 
•

•

A 

B 

s 

p
A1 

B1 
B2 

A2 

    
 
               Joonis 7.7                                                 Joonis 7.8 
 
III4. Mistahes sirge p lahutab temale mittekuuluvad tasandi punktid kaheks 
mittetühjaks hulgaks nii, et 
a) mistahes kaks punkti, mis kuuluvad erinevatesse hulkadesse, on lahutatud 
sirgega p (vt joonis 7.8); 
b) mistahes kaks punkti, mis kuuluvad ühte ja samasse hulka, ei ole lahutatud 
sirgega p. 
 
Kõnesolevaid mittetühje hulki nimetatakse siin sirge p poolt piiratud 
lahtisteks pooltasanditeks. Kumbagi neist koos sirgega p nimetatakse sirge p 
poolt piiratud pooltasandiks. 
Nüüd on võimalik defineerida mõisted murdjoon, nurk ja hulknurk. 
Murdjoon on kahe või enama järjest võetud lõigu ühend, kus 1) iga eelneva 
lõigu üks otspunktidest on ka järgneva lõigu otspunkt; 2) kaks teineteisele 
järgnevat lõiku ei asetse ühel sirgel, 3) kaks teineteisele mittejärgnevat lõiku 
kas ei oma ühiseid punkte (joonis 7.9) või omavad ainult ühe ühise punkti, 
mis ei ole otspunktiks (joonis 7.10). 
 
Nurk on kahe pooltasandi ühisosa (joonis 7.11) või ühend (joonis 7.12), 
eeldusel, et pooltasandite äärtel on üks ja ainult üks ühine punkt. 
 
Hulknurgaks nimetatakse iseennast mitte lõikava kinnise murdjoone ja tema 
sisepiirkonna ühendit (joonis 7.13). 
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                 Joonis 7.9                                          Joonis 7.10 
 
 
 
 

 
 
                 Joonis 7.11                                      Joonis 7.12 
 
 
IV. Tasandi liikuvuse aksioom. 
Kui punktid A, B, A1 ja B1 on ühel tasandil, kaugus AB  on positiivne ja 
võrdne kaugusega 11BA , siis eksisteerib täpselt kaks selle tasandi kujutist 
iseendale (teisendust), millest kumbki kujutab punkti A punkti A1 ja punkti B 
punkti B1. 
Kui α on pooltasand, mis on piiratud sirgega AB, siis ühega neist kahest 
teisendusest see pooltasand kujutatakse üheks kahest pooltasandist α1 ja β1 , 
mis on piiratud sirgega A1BB1. 
Joonisel 7.14 on pooltasand α   900-se pöördega punkti O ümber kujutatud 
pooltasandiks α1 ja telgsümmeetriaga sirge  s suhtes pooltasandiks β1. 
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s

 
                  
                 Joonis 7.13                                              Joonis 7.14 
 
V. Paralleelide aksioom. 
Läbi punkti A läheb mitte rohkem kui üks sirge, mis on paralleelne antud 
sirgega p (joonis 7.15). 

 

•
A

p 
 

 
                                             Joonis 7.15 
 
 
8. WEYLI AKSIOOMIDE SÜSTEEM 
 
Vaatleme veel tuntud saksa matemaatiku Herman Weyli poolt koostatud 
aksioomide süsteemi. 
 

              Weyli elust
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H. Weyli järgi võetakse algmõisteks punkt ja vektor. 
Esimeseks algseoseks on kujutus, millega igale järjestatud punktipaarile 
seatakse vastavusse vektor, sümbolites P × P → V, kus P on punktide hulk ja 
V on vektorite hulk. 
See kujutus peab rahuldama kolme järgmist aksioomi. 
1) Igale järjestatud punktipaarile (A; B) vastab üks ja ainult üks vektor v ; sel 
juhul kirjutatakse ABv =  (vt joonis 8.1). 
2) Iga punkti A ja iga vektori v  korral leidub üks ja ainult üks punkt B nii, et 

ABv = . 
3) BDACCDAB =⇒=  (rööpküliku aksioom) (joonis 8.2). 
 
 

A 

B 

v  

• •A C

B D 

 
                     Joonis 8.1                                         Joonis 8.2 
 
Järgnevalt defineeritakse vektorite liitmine ning tõestatakse, et vektorite 
liitmine ei sõltu punkti A valikust, on kommutatiivne ja assotsiatiivne. 
Tuginedes vektorite liitmisele jõutakse nullvektorini, vastandvektori ning 
vektorite vahe mõisteteni. 
 
Teiseks algseoseks võetakse kujutus, kus igale reaalarvule ja vektorile 
seatakse vastavusse vektor, sümbolites VVR →× , kus R on reaalarvude 
hulk. See algseos peab rahuldama järgmisi aksioome. 
4) Igale paarile );( vr  vastab üks ja ainult üks vektor, mis tähistatakse vr . 
5) vprvrp )()( =  (assotsiatiivsus arvtegurite suhtes). 

6) vrvpvrp +=+ )(  (distributiivsus arvude liitmise suhtes). 

7) vrurvur +=+ )(  (distributiivsus vektorite liitmise suhtes). 
8) vv =⋅1 . 
 
Edasi defineeritakse siht ja riht ning nende kaudu vastavalt kollineaarsed ja 
komplanaarsed vektorid. Seejärel defineeritakse sirge ja tasand 
punktihulkadena. 
Nüüd lisatakse veel kaks aksioomi, mis eristavad ruumi sirgest ja tasandist. 
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9) Leidub kolm mittekomplanaarset vektorit. 
10) Iga vektori saab lineaarselt avaldada kolme mittekomplanaarse vektori 
kaudu. 
 
Seejärel antakse ruumi definitsioon. 
Mittetühja hulka P nimetatakse ruumiks, selle elemente punktideks ja hulka V 
ruumi vektorite hulgaks, kui hulgad P ja V rahuldavad aksioome 1 – 10. 
 
Edasi järgnevad teoreemid sirge ja tasandi vastastikuste asendite kohta. 
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