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Koduülesannete ja murelahendajate loomine kursusele „Introduction to 

Programming” 

Lühikokkuvõte: 

“Introduction to Programming” on Tartu Ülikoolis ingliskeelne programmeerimist tutvustav 

õppeaine, mida võtab iga aasta ligi 200 erineva tausta ja kogemustega üliõpilast. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärk koosnes koduülesannete ja murelahendajate koostamisest eelne-

valt mainitud kursusele. Uute kodutööde loomine muudab ülesannete sisu kaasaegsemaks 

ning väldib aastast aastasse samade ülesannete lahenduste levikut, mille tagajärjel ei pruugi 

üliõpilased ise kodutöid teha. Murelahendajad on küsimustest koosnevad abivahendid, mis 

proovivad välja selgitada õppija probleemi ning pakkuda sellele lahendust. “Introduction to 

Programming” kursuse kaheksa teema juurde loodi kokku 15 koduülesannet ja murelahen-

dajat. Lisaks küsiti koostatud materjalidele praktikumijuhendajatelt tagasisidet ning saadud 

vastuseid analüüsiti ja vajadusel tehti nende põhjal parandusi. Tagasisidest selgus, et üle-

sanded olid sobiva raskusastme, selgete tingimuste, elulise sisuga ning murelahendajad ar-

vestasid kõigi raskemate kohtadega, andes piisavaid vihjeid nende ületamiseks, samal ajal 

lahendust mitte ette öeldes. 

Võtmesõnad: 

murelahendaja, programmeerimise õpetamine, pööratud õpe, programmeerimise ülesanded 

CERCS:   P175 Informaatika, süsteemiteooria, S270 Pedagoogika ja didaktika 

Creating homework assignments and troubleshooters for “Introduction 

to Programming” course  

Abstract: 

“Introduction to Programming” is an English introductory programming course at Univer-

sity of Tartu, which is taken by nearly 200 students each year, many of them have different 

backgrounds and experience levels. The aim of this bachelor’s thesis was to create new 

homework assignments and troubleshooters for the aforementioned course. Creating new 

homework makes the content of the assignments more modern and prevents the spread of 

solutions, as a result of which students might not be solving homework exercises them-

selves. Troubleshooters are question based assistance tools that try to identify learner’s 

problem and provide a solution. A total of 15 homework exercises and troubleshooters were 
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created for the eight topics in the “Introduction to Programming” course. In addition, the 

supervisors were asked for feedback on the prepared materials, and the answers were ana-

lysed and materials corrected. The feedback revealed that the tasks were of the appropriate 

level of difficulty, had clear directions and addressed the important topics. Troubleshooters 

considered all possible sticking points and gave tips to surpass them without giving fully 

away the solutions. 

Keywords: 

troubleshooter, teaching programming, flipped learning, programming exercises 

CERCS: P175 Informatics, systems theory, S270 Pedagogy and didactics 
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1. Sissejuhatus 

Mitmetes ülikoolides üle Eesti õpetatakse programmeerimist ning huvi selle ala vastu on 

rahvusvaheline, mistõttu viiakse õpet läbi nii eesti kui ka inglise keeles. Programmide loo-

mine ei ole mõeldud ainult arvutiteaduskonna üliõpilastele, vaid programmeerimist sisseju-

hatavad õppeained sobivad kõigile, olenemata õppija erialast ja eelnevast kogemusest. "Int-

roduction to programming" (MTAT.03.236) on Tartu Ülikoolis sügisel toimuv ingliskeelne 

kursus, mille eestikeelne versioon toimub kevadel. Õppeaine on kohustuslik kuuel õppeka-

val ning kuulub veel mitmetel teistel valikainete hulka. Sellest võtavad osa erineva tausta ja 

kogemusega üliõpilased, kellest paljudele on tegu esimese programmeerimiskursusega. 

Käesolev Tartu ülikooli õppeaine koosneb Charles Severance loodud videoloengutest ja 

Zoomi keskkonnas või klassiruumis toimuvatest praktikumidest ning koduülesannetest [1]. 

Kursust võtab igal aastal ligi 200 inimest ning mõndadel üliõpilastel tekib koduste ülesanne-

tega raskusi, mistõttu aastast-aastasse samu koduülesandeid kasutades, suureneb plagiaatide 

risk. Lisaks äsja mainitule vajavad ülesanded uuendamist ka seetõttu, et ajaga kaasas käia, 

püsida aktuaalsete ning elulistena lahendajatele. 

Kursusel on tekkinud olukordi, kus üliõpilased ei julge küsimust küsida või puutuvad ras-

kustega kokku alles ülesandeid lahendades õhtul enne tähtaega, kui õppejõult abi saamiseks 

on liiga hilja. Tartu Ülikoolis on paljudes teistes õppeainetes loodud digitaalne abivahend 

nimega murelahendaja. See on vihjete kogu, milles proovitakse aidata üliõpilasi ülesannete 

raskemate elementide lahendamisega [2]. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua Tartu Ülikooli kursusele "Introduction to prog-

ramming" igale õppenädalale uued koduülesanded ja neile vastavad murelahendajad. Ma-

terjalid on olulised nii õppejõududele, vähendades nende koormust kui ka üliõpilastele, ära-

tades neis rohkem õpihimu oma eluliste sisudega ning ülesannete keeruliste kohtadega õp-

pijaid edasi aidates. Samuti võimaldavad lõputöö raames loodavad murelahendajad üliõpi-

lastel lahendada ülesandeid endale sobivas tempos, ootamata õppejõu vastust kodutöö kohta 

tekkinud küsimustele. 

Lõputöö koosneb viiest peatükist. Esimene tutvustab kursust "Introduction to program-

ming",  kursuse sisu ja selle eesmärke. Teises peatükis antakse ülevaade programmeerimise 

õpetamisest ning õppijate raskustest. Kolmandas peatükis selgitatakse ülesannete ja mure-

lahendajate olemust ning eesmärki. Neljandas peatükis saab teada materjalide loomise prot-
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sessist ja sellega seonduvatest raskustest. Sellele järgneb loodud ülesannete ja murelahen-

dajate analüüs. Töö lõppeb kokkuvõttega ning lisadega, mis sisaldavad loodud materjale ja 

tagasisideküsimustikku. 
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2. Programmeerimise algkursus "Introduction to programming" 

2.1 Kursuse sisu 

Kursus “Introduction to programming” (koodiga MTAT.03.236) on Tartu Ülikooli inglis-

keelne programmeerimist tutvustav õppeaine, mis on mõeldud peamiselt üliõpilastele väl-

jaspool arvutiteaduste instituuti. Ülal mainitud kursus tutvustab programmi koostamise võt-

teid ja õpetab algoritmiliselt mõtlema. Selle kursuse läbinud üliõpilased oskavad lahendada 

lihtsamaid tekstülesandeid, kasutades hargnemist, tsüklit ja alamprogramme.  Kursus toi-

mub sügisel ning sellest võtab osa ligi 200 üliõpilast. Samuti on olemas ka eestikeelne ver-

sioon sellest õppeainest nimega “Programmeerimise alused”, mis toimub kevadsemestril.  

Kursus “Introduction to programming” jaguneb õppetöö poolest kaheks: praktikumideks ja 

iseseisvaks tööks. Iga teema kohta on iseseisevalt läbitav materjal, milleks enamasti on vee-

bikursuse PY4E [3] videoloengud, välja arvatud viimase teema puhul, kus üliõpilastele on 

antud lugemismaterjalid. Varasemalt on tegu olnud kontaktõpet sisaldava kursusega, kuid 

alates 2020. aastast on see pandeemia olude tõttu tegutsenud kontaktõppena veebis. 

2.2 Kursuse ülesehitus 

Tartu Ülikooli õppeaine “Introduction to programming” kasutab õpetamiseks programmee-

rimiskeelt Python. Kursus sisaldab endas kaheksat teemat, kodutöid, projekti ja eksamit. Iga 

teema raames on iseseisev materjal, mille kinnistamiseks toimub igal nädalal praktikum. Iga 

õppenädala lõpuks tuleb esitada kodutöö, mis sisaldab endas mitme programmeerimisüle-

sande lahendamist ning esitamist õppekeskkonda Moodle [4].  

Kodutööde arv varieerub nädalati. Esimesel nädalal on üks kodune ülesanne ning ülejäänud 

seitsmel korral on neid kaks. Ülesannete ülesehitus ning raskusaste sõltub läbitavatest tee-

madest ning on kooskõlas õppeaine õpiväljundite saavutamisega. Kokku on õppeainel või-

malik koguda 100 punkti. Kodutööde ja praktikumimaterjalide lahendamist hinnatakse koos 

ning nende eest saab iga nädal kaks punkti, kokku kursuse peale 16. Vaatamata koduste 

tööde tagasihoidlikule osakaalule koguhindest, kinnistavad nad iseseisvalt õpitut ning toe-

tavad nii projekti loomist kui ka eksamil ja praktikumis programmeerimisülesannete edukat 

lahendamist. 
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3. Programmeerimise õpetamine 

3.1 Python esimese programmeerimiskeelena õppimiseks 

Programmeerimiskeel Python loodi 1991. aastal, mille peamiseks autoriks on hollandlane 

Guido van Rossum [5].  30 aasta jooksul on Python’il olnud mitmeid versioone ning antud 

lõputöö fookuses oleva õppeaine “Introduction to programming” raames kasutatakse ver-

siooni Python3, mis avaldati 2008. aasta detsembris [6]. 

Python on käesoleva lõputöö kirjutamise ajal PYPL indeksi järgi kõige populaarsem prog-

rammeerimiskeel maailmas [7]. Seda kasutatakse tihti sissejuhatavates programmeerimis-

kursustes oma lihtsuse ja inglise keelele sarnase süntaksi tõttu. 2021. aastal Taiwanis läbi 

viidud uuring võrdles algajatele programmeerimise õpetamist Python’i ja Java vahel [8]. 

Selle tulemusteks leiti, et Python’it kasutanud kursuse üliõpilased olid motiveeritumad, ene-

setõhusamad ja kohanesid õppeainega paremini, kui Java programmeerimiskeelt kasutavad 

õppijad. Nii positiivne õppekogemus kui ka aktuaalsus maailmas ja tööturul teevad Python’i 

väga heaks algajatele õpetatava keele valikuks. 

3.2 Pööratud õpe programmeerimise õpetamisel 

Pööratud õpe (ingl flipped classroom) on pedagoogiline meetod, mis hõlmab endas video-

loenguid, rühmas ülesannete lahendamist ja praktilisi ülesandeid kodutöödena ning seob 

seeläbi probleemide lahendamisel tugineva ja loengutele põhineva õppevormi [9,10]. Pöö-

ratud õppe eripära on iseseisev töö ja materjalidega tutvumine enne tundi, mis loovad nime-

tatud õpetamise stiilile mitmeid eeliseid. Näiteks on õppijatel rohkem kontrolli oma tempo 

üle tänu võimalusele digitaalset materjali vastavalt oma soovile hallata. Lisaks soodustab 

pööratud õpe kontaktõppes rohkem kaasatöötamist, kuna teema on varasemalt iseseisvalt 

läbitud ning praktikumis on võimalik küsida õppejõult küsimusi segaste või raskete kohtade 

täpsustamiseks. O'Flaherty ja Phillipsi [11] sõnul on pööratud õpe kasulik ülikoolile, kuna 

osaliselt digitaliseeritud õpe võib vähendada kulusid või lubada kursusele võtta rohkem 

üliõpilasi. Kasu on ka õppijatele, sest arutluses olev õpetamismeetod on esile toonud kõrge-

mat üliõpilaste rahulolu ja paremaid õpitulemusi.  

Pööratud õpe on populaarne programmeerimise õpetamisel. Pe Rosiene ja Rosiene [12] too-

vad oma uuringus välja sissejuhataval programmeerimise kursusel nimetatud õppevormi ka-

sutamise tugevused ja nõrkused. Üheks positiivseks küljeks osutus individuaalne tempo, 

mis võimaldab kiirematel osalejatel iseseisva materjali videoid kiirendatud kiirusel vaadata 
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ning aeglasemad üliõpilased saavad vajadusel video pausile panna. Teise eelisena toodi 

välja ajasääst tunnis, võimaldades õppejõul rohkem õppijaid individuaalselt toetada õpiüle-

sannete täitmisel ning näha, kas kõik on teemaga järjel. Viimati mainitud uuringust ilmnesid 

ka järgmised negatiivsed asjaolud: mitmed üliõpilased küsisid küsimusi alles tunnis, mis 

võis tekitada olukorra, et kõik ei jõua abi saada ning kiirematele õppijatele oli vaja luua ja 

edastada lisamaterjali motivatsiooni säilitamiseks. Väga kriitilisteks pidasid uuringu autorid 

õppijate motivatsiooni puudust iseseisvalt materjalide läbimiseks ja uute materjalide loomi-

sest tulenevat ajakulu, näiteks: videoloengute ja iseseisvate ülesannete loomine ning vii-

maste hindamine. Vaatamata kõigile negatiivsetele külgedele on tegu siiski hea õpetamis-

meetodiga. Väidet toetab ka J. Campbell jt läbi viidud uuring [13], milles saadi üliõpilastelt 

tagasisidet sissejuhatava programmeerimise kursuse osas, mis kasutas pööratud õppe mee-

todit. Kuigi nende uuringus selgus, et loengute külastatavus langes, sooritasid  81% üliõpi-

lastest iseseisvad tööd, veebimaterjale peeti väga kasulikuks, motivatsioon kursuse jooksul 

tõusis ning seda nauditi rohkem kui teisi õppeaineid, vaatamata asjaolule, et kogu tegevus 

võttis rohkem aega. Üliõpilaste õppeaine läbimise protsent aga jäi Campbelli jt uuringus 

sarnaseks traditsioonilise õppe kursustega: läbinute osakaal oli 86% võrreldes eelnevate aas-

tate klassikalise meetodiga saavutatud 89% ja 85%-ga. 

Pööratud õppe meetod on populaarne ka Tartu Ülikoolis. Lisaks “Introduction to program-

ming” õppeainele kasutatakse seda õpetamisvormi sissejuhatavatel programmeerimise kur-

sustel, nagu näiteks “Programmeerimine” ja “Objektorienteeritud programmeerimine” 

[14,15]. Eelmainitud meetod on oma kasulikkust tõestanud, sest pööratud õpe toetab ka õp-

pijate akadeemiliste oskuste arengut ning kasvatab neid ennastjuhtivateks õppijateks [16]. 

3.3 Programmeerimise õppimise raskused 

Vaatamata erinevate õppemeetodite kasutamisele, esineb ka programmeerimise õppimisel 

raskusi. Uuringud on näidanud, et sissejuhatavaid programmeerimise kursuseid ei lõpeta ligi 

15-30% üliõpilastest. Wiedenbecki [17] uurimuse kohaselt on programmeerimise õppimine 

mitteinformaatikutele keeruline, kuna tihti tekivad probleemid veateadete lahendamisel või 

tehniliste kontseptsioonide rakendamisel. Kursuse eduka lõpetamise soodustavateks tingi-

musteks osutusid madal stress, enesekindluse kasv õppeaine vältel, regulaarne iseseisvate 

ülesannete lahendamine ja kaaslaste pealt õppimine (ingl peer modelling) [17].  

Tan jt. uuringu kohaselt [18] jäävad algajad programmeerijad kõige sagedamini hätta mingit 

ülesannet täitva programmi kujundamisega, süntaksiga, oma koodi vigade parandamisega, 
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programmeerimisvõtetest arusaamisega ja arenduskeskkonna kasutamisega. Uurimuse käi-

gus küsitletud üliõpilaste vastustest selgus, et kõige enam olid kasuks praktikumid ning kon-

sultatsioonid ja neile järgnesid nii ülesannete lahendamised väikeses rühmas kui ka iseseis-

valt. Kõige vähem tundsid uuringus osalenud õppijad kasu olevat loengutest. Kuivõrd prak-

tilisemad materjalid on programmeerimise õppeainetes üliõpilaste arvates kasulikumad, aga 

iseseisvalt juhtutakse tihemini raskemate nüansside taha kinni jääma, on loodud ka erinevaid 

abimaterjale, et õpet hõlbustada. Okonkwo ja Ade-Ibijola [19] uuringu fookuses oli Python-

Bot, mis n-ö targa vestluskaaslase rakendusena on abiks eelkõige üliõpilaste õppetööle. 

Uuringu autorite väitel on eelnevad teadustööd näidanud, et programmeerimise sissejuhata-

vatel kursustel on piisavalt toetavate õppevahendite puuduse tõttu suur väljalangevus, mis 

ajendas uurima, kas Python-Bot’i kasutuselevõtt aitab raskusi leevendada. Allika üliõpilaste 

küsitlusest selgus, et Python-Bot lihtsustas arusaama programmeerimisest ning parendas 

nende Python’i kirjutamise oskusi, mis näitab taas abimaterjalide kasu üliõpilastele. 

Ülal loetletud võimalikke raskusi kursuse läbimisel on Tartu Ülikooli sissejuhatavates prog-

rammeerimise õppeainetes püütud võimalikult palju arvestada. Kursusel kasutatakse mini-

malistlikku ja inglise keelele sarnase süntaksiga programmeerimiskeelt Python’it, intuitiiv-

set kasutajaliidest Thonny’t ning pakutakse üliõpilastele praktikume, loenguid, iseseisvaid 

ülesandeid ja ka murelahendajaid, et üliõpilased saaksid abi ülesannete lahendamisel tekki-

nud probleemidele. 
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4. Programmeerimisülesanded ja murelahendajad 

4.1 Koduülesannete olemus 

Kursusel “Introduction to programming” on järgnevad kaheksa peamist teemat: sissejuha-

tus, tingimuslaused, funktsioonid, tsüklid, sõned, failid, järjendid ja graafika. Kokku on 15 

kodust ülesannet, mis aitavad õpitut kinnistada ning on üliõpilaste poolt üks hinnatumatest 

viisidest, kuidas kursuse materjale omandada [18]. Koduülesannetele on proovitud lisada 

elulist konteksti, et õppija näeks olukordi ja võimalusi igapäevaelus, kus programmeerimist 

rakendada. 

4.2 Murelahendajate olemus 

Tõrkeotsing (ingl troubleshooting) on üldkasutatav probleemide lahendamise viis. Enamasti 

seostatakse seda mehaaniliste ja elektrooniliste süsteemidega, aga rakendatakse pea igas elu 

valdkonnas, nagu ka personalijuhtimises või kliendisuhetega tegeledes [20].  

Murelahendaja (ingl troubleshooter) loomise eesmärgiks on aidata õppijaid ülesande lahen-

damise käigus tekkivate probleemidega, et nad jõuaksid õigete lahendusteni ja saaks parema 

arusaama koodi kirjutamise põhitõdedest, millel baseerub nende edasine programmeerimise 

õppimine [2]. Käesoleva lõputöö raames käsitletakse murelahendajat programmeerimise 

õppimise abivahendina, mis aitab üliõpilastel kodutöid lahendada. Abimaterjal koosneb kü-

simustest, mis proovivad välja selgitada lahendaja abi vajaduse. Iga küsimus pakub välja 

programmeerimisvõtte, mida tuleb ülesandes kasutada. Juhul kui kasutajal on välja pakutud 

elemendiga probleeme või seda pole rakendatud, saab murelahendajalt abi seletuse ja näite 

kujul, kui aga välja pakutud samm on korrektselt implementeeritud, saab liikuda edasi järg-

neva küsimuse juurde. Ideaalis saab ülesanded alati tehtud murelahendaja abiga, aga erand-

juhtudel, kui sellest siiski ei piisa, soovitab viimane vihje võtta ühendust kursuse õppejõuga, 

et probleem siiski lahendada ning ülesanne sooritada võimalikult tulemuslikult. 

Tartu Ülikoolis võeti murelahendajad õppetöös esmakordselt kasutusele 2016. aasta keva-

del. Esimesena said seda kasutada MOOCil “Programmeerimisest maalähedaselt” osalejad. 

Lepp jt uurimistöö käigus leiti, et abimaterjalidest oli kasu nii õpetajatele kui ka õppijatele 

[2]. Kogu kursuse jooksul saadi tänu murelahendajale abi 2180 korral ning abi küsimine 

õppejõult vähenes 29% võrra. Kursusel osalejatest leidis vaid 3,5%, et murelahendajast pol-

nud abi, samas 40,8% arvates oli tegu väga kasuliku abimaterjaliga [2]. Peale edukat katset 

loodi murelahendaja ka “Programmeerimise alused” e-kursusele ning praeguseks hetkeks 
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on seda abivahendit kasutamas veel mitmed veebi- ja tavakursused, näiteks: “Programmee-

rimine”, “Obejektorienteeritud programmeerimine”, “Tehnoloogia tarbijast loojaks” ning 

“Programmeerimise alused II” [14,15]. 

4.3 Murelahendajate keskkond 

Tartu Ülikooli murelahendajate keskkonna https://progtugi.cs.ut.ee/ lõi 2016. aastal Vaher-

puu oma bakalaureusetöö [21] raames. Keskkond on loodud eestikeelsena. Kasutatavas 

keskkonnas on kaks vaadet: kasutaja- (joonis 1) ja külalisvaade (joonised 2,3,4). Kasutaja 

võimalusteks on abimaterjalide loomine, teistega jagamine ja kasutamise statistika jälgi-

mine. Külaline saab vaid murelahendajaid kasutada, et saada vihjeid ülesande lahendami-

seks ning tal puudub võimalus nii materjali muuta kui ka statistikat jälgida.  

 

 

Joonis 1. Kasutaja vaade 

https://progtugi.cs.ut.ee/
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Joonis 2. Külalise vaade 

 

Joonis 3. Külalise küsimuse vaade 
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Joonis 4. Külalise vihje vaade 

Kasutaja näeb murelahendaja loomise vaatest (joonis 5) olemasolevaid küsimusi, vihjeid, 

nende järjekorda, lisatud teksti ja nuppe. Murelahendaja peamine osa, mis pakub välja prob-

leemse koha või selle vihje, asub sisu väljal, kus on palju erinevaid võimalusi nii teksti kui 

ka koodi kuvamiseks, kasutades “vormindatud” vormingut, mis võimaldab mugavalt prog-

rammi töö näidist kasutajale näidata. 

 

Joonis 5. Murelahendaja loomise vaade 
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Joonis 6. Murelahendaja struktuur 

Joonisel 6 on kujutatud murelahendaja skeem, mis näitab iga käesoleva lõputöö raames loo-

dud murelahendaja struktuuri. Kõik algab ülesande tekstist, liikudes edasi esimese küsimuse 

juurde. Kui kasutajal on konkreetse osaga programmist abi tarvis, saab ta vihje ning juhul, 

kui seal olev soovitus on üliõpilase loodud lahenduses olemas, võib ta edasi liikuda järgmise 

küsimuse juurde kuni kõik ülesande osad on tehtud või vihjed otsa saavad ja soovitatakse 

abi küsida praktikumi juhendajalt. 

 

 

Joonis 7. Murelahendaja statistika vaade 

Murelahendajal on ka statistika vaade, milles on võimalik jälgida n-ö probleemi lahenda-

mise puud. Statistika vaates (joonis 7) näeb kasutaja, mitu korda on igat küsimust ja vihjet 
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vaadatud. Tähis “v” väärtuseks on vahelehe külastuste arv ning “s” näitab mitu korda on 

külaline ülesande lahendanud ja vajutanud ka vastavat nuppu, mis tähistab edukat ülesande 

lahendust. 
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5. Metoodika 

5.1 Eeltöö 

Eesmärgi täitmiseks töötati läbi Tartu Ülikooli kursuse "Introduction to Programming" 

praktikumieelsed, -aegsed ja praeguste kodutööde materjalid, et saada ülevaade ülesannete 

raskusastmest ja programmeerimise osadest, mida ülesanded sisaldama peavad. Läbi tööta-

tud materjalid aitasid valida ülesannete stiili ja raskusastme ning mõista, milline peab üks 

ülesanne välja nägema nii, et see oleks kõigile lahendajatele võimalikult ühtselt ja selgelt 

arusaadav. 

Enne ülesannete loomist tutvuti ka sarnaste ülesannetega teiste kursuste õppematerjalides. 

Uuriti Tartu Ülikooli kursuste "Programmeerimine" [22], "Programmeerimise alused" [23] 

ja veebikursuse PY4E [3] materjale, pannes kirja õppeaines “Introduction to Programming” 

käsitletavatele sarnased teemad ning nende koduülesannete raskemad, tehnilised kontseptid, 

mida murelahendajas õppijatel aidati lahendada.  

Materjalide loomiseks kasutati ADDIE õppematerjalide väljatöötamise mudelit. ADDIE 

mudel sisaldab endas viit järgmist sammu: analüüs (analysis), kavandamine (design), välja-

töötamine (development), kasutamine (implementation) ja hinnangu andmine (evaluation) 

[24]. Nimetatud viiesammulisel meetodil pole kindlat võtete järjekorda, küll aga pööratakse 

kõige sagedamini rõhku kavandamise ja väljatöötamise osadele [25].  

5.2 Ülesannete koostamine 

Ülesannete loomisel oli prioriteediks õppeaine "Introduction to Programming" videote ja 

praktikumide materjalide kinnistamine ning nende kaudu omandatud teadmiste kontrolli-

mine, kas üliõpilane on teemast aru saanud ja oskab õpitud kontsepte rakendada. ADDIE 

mudeli analüüsi sammu raames uuriti eelnevates peatükkides mainitud kursuseid ja nende 

materjale. Koduülesannete koostamine algas kavandamise etapiga. Iga nädala teemaga tut-

vudes pandi kirja selle olulisemad aspektid ning tehti märkmeid eelnevatest ülesannetest, et 

vana ja uus kodutöö poleks ülemäära sarnased. Lisaks prooviti mõelda tõepäraste stsenaa-

riumite peale, millega õpitud programmeerimiselemendid haakuks, kuna eeltöös mainitud 

kursuste materjalidega tutvudes jäi silma, et väga paljudel ülesannetel on eluline tekst või 

probleem.  
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Iga kodutöö koostamisel valiti vastava nädala materjali kõige olulisemad osad, mida üle-

sanne peaks hõlmama, töötati läbi teiste kursuste koduülesanded, mis hõlmasid samu tee-

masid ning mõeldi elulistele valdkondadele, kus välja valitud programmeerimise võtteid või 

elemente kasutada saaks. Seejärel jätkati ADDIE mudeli väljatöötamise etapiga, milles 

pandi kirja ülesande ideede lühikirjeldused ja valiti välja need, mis täitsid kõiki ülalmainitud 

tingimusi. Järgmisena kirjutati valmis programm, et näha kas kõik olulised teemad on kae-

tud ning ega pole kasutatud programmeerimise võtteid, mida veel pole õpetatud. Alles peale 

neid tegevusi koostati ülesande tekst ning asuti murelahendaja loomise juurde. Lõpuks val-

mis kaheksa erineva teema kohta kokku 15 koduülesannet.  

ADDIE mudeli viimaseid samme, kasutamine ja hindamine, rakendati teiste praktikumiju-

hendajate kaasabil, paludes neil loodud materjale kasutada ja tagasisidestada vastates 

Google Forms’i keskkonnas loodud küsimustikule. 

5.3 Murelahendaja koostamine 

“Introduction to programming” kursuse jaoks loodi murelahendajad kaheksa nädala ko-

duülesannetele. Esimesel nädalal oli üks ülesanne ja ülejäänutel kaks tükki ehk kokku koos-

tati 15 murelahendajat. 

Murelahendajate koostamisel alustati analüüsiga, tutvudes õppeainete "Programmeerimine" 

[22] ja “Programmeerimise alused” [23] olemasolevate murelahendajatega, et mõista pare-

mini, milliste kohtadega on tavaliselt üliõpilastel raskusi. Seejärel uuriti ülesande koosta-

mise käigus tehtud lahendust ja märgiti ära kõik kohad kodutööde lahenduste koodis, mis 

võiksid lahendajale raskusi pakkuda. Murelahendaja koostamise juures on just see osa kõige 

keerulisem, kuna ülesande koostaja ei pruugi raskeks pidada kohti, mille taha algaja taker-

duda võib. Seejärel asuti abimaterjale disainima ja arendama, koostades küsimused ning 

neile vastavad vihjed. Vihjete kirjutamisel pidi arvestama, et selle sisu liiga etteütlev poleks. 

Andes vastuse murelahendajaga ette, tekiks võimalus ülesannet vihje kopeerimisega lahen-

dada, mis ei toetaks iseseisvat õpet, samas liiga vähese info korral ei pruugigi õppija raskusi 

tekitavatest kohtadest edasi jõuda ja kaotab motivatsiooni.  
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Joonis 8. Koostatud ülesande tekst sisestatud murelahendaja kekskkonda 

Peale mustandite ülevaatamist oli tarvis vaid tekstid murelahendajatesse lisada (joonis 8), 

sisestades nad Tartu Ülikooli murelahendaja keskkonda ning testida, kas kõik töötab nagu 

tarvis. Nii nagu ülesannete puhul, kasutati ka murelahendajate hindamiseks õppeaine eks-

pertide (kelleks olid juhendajad), praktikumijuhendajate tagasisidet. 
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6. Materjalide tagasiside ja analüüs 

6.1 Tagasiside küsimine 

Käesoleva lõputöö raames loodud koduülesannete ja murelahendajate tagasiside saamine 

üliõpilastelt ei olnud võimalik, kuna “Introduction to programming” õppeaine lõppes 2021. 

aasta novembris ning selleks ajaks polnud veel materjalid valmis. Selle asemel küsiti hin-

nangut valminud materjalidele nii 2021. aasta sügisel “Introduction to programming” olnud 

praktikumijuhendajatelt kui ka 2022. aastal õppeainet läbiviivatelt õppejõududelt.  

 

Joonis 9. Tagasiside küsimuse näide 

Tagasisidet anti keskkonnas Google Forms loodud küsimustiku kaudu, mis koosnes seits-

mest valikvastusega küsimusest, mille eesmärk oli saada kaks üldist hinnangut: üks loodud 

ülesannetele ja  teine murelahendajatele. Kuigi õppeaine “Introduction to programming” ja 

sellele loodud materjalid olid ingliskeelsed, oli küsimustik eesti keeles, kuna kõigil juhen-

dajatel oli emakeeleks eesti keel või valdasid nad seda väga heal tasemel. Vastajad said 

valida järgneva nelja vastusevariandi seast: nõustun, pigem nõustun, pigem ei nõustu, ei 

nõustu. Koduülesannete puhul hinnati teemakohasust (joonis 9), sõnastust ja arusaadavust, 

raskusastet ja sisu elulisust. Murelahendajate kohta saadi tagasisidet järgnevatele küsimus-

tele: kas kõigi raskemate kohtadega on arvestatud, kas murelahendajad aitavad nendest 

probleemidest jagu saada ja kas murelahendaja ei anna vastust ette. Lisaks sellele oli või-

malik jätta iga koduülesande kohta kommentaar täiendavateks märkusteks. 

6.2 Praktikumijuhendajate tagasiside 

Küsimustikule vastas neli praktikumijuhendajat kuuest. Väidetega, et loodud ülesanded kes-

kenduvad iga nädala põhiteemadele ja on sobiva raskusastmega, nõustusid kõik hindajad. 

Üks õppejõud pigem nõustus väidetega, et ülesanded on selgelt ja arusaadavalt sõnastatud 
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ning ülesannete sisu on eluline, ülejäänud kolm olid nõus. Murelahendajatega seonduvate 

küsimuste osas vastati üksmeelselt, et need arvestavad kõigi võimalike murekohtadega, ai-

tavad tekkinud probleeme lahendada ning ei ütle ise lahendust ette. 

 

Joonis 10. Tagasiside kommentaarid esimese nädala kodutööle 

Kuigi kommentaarid ülesannetele olid vabatahtlikud, tuli praktikumijuhendajatelt palju ka-

sulikku tagasisidet, kokku 22 märkust. Peamiselt jagunes vabas vormis tagasiside kolmeks 

osaks. Ühelt poolt kiideti hästi koostatud nädala materjalide kasulikkuse eest nt joonisel 10 

teine kommentaar, teisalt anti teada kirjavigadest, mis olid materjale luues kahe silma vahele 

jäänud, näiteks liigne tühik, kaduma läinud matemaatiline sümbol või ebakorrektne eessõna. 

Veel soovitati muuta vormistust, tuues punktidena selgemalt välja ülesande kriteeriumid ja 

lisades mõne näite või joonise (joonis 10). Peaaegu kõik kommentaarid võeti arvesse ning 

tehti vastavad muudatused loodud kodutöödes ja murelahendajates. 

6.3 Materjalide analüüs ja võrdlus teiste kursustega 

“Introduction to Programming” õppeaine analüüsiks võeti võrdluseks teised Tartu Ülikooli 

sissejuhatavad programmeerimiskursused “Programmeerimine” [22], “Programmeerimise 

alused” [23] ja “Programmeerimisest maalähedaselt” [26]. Kursus “Programmeerimine” on 

teistest mahukam ning sisaldab 16 teemat, ülejäänud kaks kursust sisaldavad aga mõlemad 

kaheksat teemat nagu ka “Introduction to programming”. Koduülesannete arv nädalas eri-

neb igal kursusel: õppeaines “Programmeerimine” jääb see peamiselt kahe kuni nelja va-
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hele, “Programmeerimise alustes” on koduülesandeid iga nädal kolm ning “Programmeeri-

misest maalähedaselt” annab selle läbijale iga teema kohta ühe kontrollülesande. Kõigi kur-

suste ülesanded on teemakohased ning elulised, et tekitada lahendajas võimalikult palju 

huvi. Käesoleva lõputöö raames loodud kodutööde maht on erinev teiste kursuste omast, 

milleks on esimesel nädalal üks ning ülejäänutel kaks ülesannet. Samuti arvestati kodutööde 

loomisel iga teema kõige olulisemate aspektidega ja kasutati võimalikult tõepäraseid näi-

teid. 

Kõik kolm võrdluseks võetud õppeainet sisaldavad ka murelahendajaid, mis on õppijale 

raskuste korral abiks. Nii “Programmeerimise alused” kui ka “Programmeerimisest maalä-

hedaselt” kursustel on iga ülesande kohta loodud vastav murelahendaja, samas “Program-

meerimine” õppeaines on abimaterjalid peamiselt kursuse teises pooles ja raskematel üle-

sannetel. Kõik murelahendajad on loodud Tartu Ülikooli https://progtugi.cs.ut.ee/ keskkon-

nas ning järgivad samu printsiipe, pakkudes üliõpilasele välja võimalikult palju vihjeid po-

tentsiaalselt tekkivate murekohtade lahendamiseks [21]. “Introduction to programming” õp-

peainele loodud murelahendajad sarnanevad teiste kursuste omadele ning on ka loodud mai-

nitud keskkonnas samu põhimõtteid silmas pidades. Unikaalseks osaks osutus loodud mu-

relahendajate keel. Kuna murelahendaja keskkond ise on eestikeelne ning kõik selles eelne-

valt loodud abimaterjalid samuti, tuli kontrollida, kas esimesel ingliskeelsel murelahendajal 

on olemas täpselt sama funktsionaalsus, kasutades vaid ingliskeelseid nuppe. Peatükis kolm 

mainitud joonistel 3 ja 4 on näha, et mõlema vasakus alumises ääres on eestikeelne nupp 

“Tagasi”, mis tuli eraldi lisada ingliskeelse nupuna igale küsimusele ja vih-

jele. 

 

 

Joonis 11. Külalise vaade eduka lahenduse puhul 

Joonisel 11 on näha, et eduka lahenduse õnnitluse teate puhul puudub inglisekeelne “Ta-

gasi” nupp. Olles ülesande lahendanud, ei peaks kasutajal olema vajadust tagasi minna, mis-

https://progtugi.cs.ut.ee/
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tõttu  ei lisanud käesoleva lõputöö autor inglisekeelset “Tagasi” nuppu, kuna see oleks, võr-

reldes eelnevate murelahendajatega, muutnud suuresti abimaterjali struktuuri. Kõik ülejää-

nud funktsionaalsus on ingliskeelsete murelahendajate jaoks tehtud muudatustega säilinud 

ja on täpselt samasugune nagu varasemalt loodud eestikeelsetel abimaterjalidel. 
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7. Kokkuvõte 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua programmeerimise algkursuse “Introduction to 

programming” jaoks uued koduülesanded ning nende lahendamist toetavad murelahenda-

jad. Töö raames loodi kokku 15 ülesannet ja murelahendajat. Ülesannete koostamisel raken-

dati ADDIE õppematerjalide loomise meetodit. Tegu oli esimeste ingliskeelsete murelahen-

dajatega Tartu Ülikooli murelahendaja keskkonnas. Töö vältel koguti tagasisidet praktiku-

mijuhendajatelt ning võrreldi loodud materjale teiste sarnaste kursuste omadega. 

Teiste kursuste materjalide võrdluses olid  loodud kodutööd  sobiva mahukuse ning elulise 

sisuga. Kõik murelahendajad aitavad piisaval määral ülesandeid lahendada, olles kasutata-

vad vaid inglise keeles. Valminud koduülesandeid ja murelahendajaid hinnanud praktiku-

mijuhendajad jäid materjalidega rahule, andes positiivse tagasiside kõigile tööd hindavatele 

valikvastustega küsimustele.  

Käesoleva lõputöö üks võimalikke edasiarendusi oleks murelahendaja keskkonnale inglis-

keelse keelevaliku lisamine. Hetkel on murelahendaja keskkonnas võõrkeelsete murelahen-

dajate loomiseks mõningaid puudujääke, näiteks: “Tagasi” nupp on alati igas vaates, seda 

ei saa eemaldada ega selle teksti asendada, ning samuti on murelahendaja kasutaja vaade 

eestikeelne, mis võib pakkuda raskusi vaid inglise keelt kõnelevale abimaterjali koostajale.  
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Lisad 

I. Koostatud koduülesanded 

Kodutöö 1. Ülesanne 1 

You have decided to visit the United States of America. On your first day, you hear people 

talking about how tall they are in feet, and all the things are weighed in pounds. You soon 

realize that they use the imperial system instead of the metric system like most of Europe. 

Write a program that: 

 Asks the user for the user's name, height in centimeters, and weight in kilograms 

 Calculates and outputs the height in feet and weight in pounds. Use the following 

ratios for your calculations: 1cm = 0.0328ft and 1kg = 2.20lb. Round the answer to 

1 decimal (you can use round for that, e.g. round(2.55,1) will give 2.6).   

Examples: 

 
Enter your name: Chuck 

Enter your height in cm: 180 

 

Enter your weight in kg: 80 

Hi Chuck, your height is 5.9 ft and weight 176.0 lb 

Kodutöö 2. Ülesanne 1 

In Estonia local and parliament elections are conducted every 4 years. The mandatory age 

to vote in local elections is 16 and for parliament, it’s 18. Write a program that asks the user 

for his/her age and tells them in which elections they can vote. Also, the program has to 

check the validity of the entered age: the maximum allowed age is 140, a valid age cannot 

be 0 or less. 

Examples: 

Enter your age: 10 

You are too young to participate in government elections in Estonia. 

 

Enter your age: 17  

You can only vote at local elections. 
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Enter your age: -4 

Your age is too low. 

 

Enter your age: 25 

You can vote in both local and parliamentary elections. 

 

Enter your age: 200 

You cannot vote, you are dead. 

 

Enter your age: x 

The inserted value was not a number. 

Kodutöö 2. Ülesanne 2 

Write a program that asks the user for a number and checks if it can be divided by 3 and/or 

5. If the selected number can only be divided by 3 or 5 then print the one that it is divisible 

with. In case the number is divisible with both 3 and 5 the program should only print that it 

can be divided by both. If it’s not divisible then inform the user about it. You should also 

handle non-integer inputs. 

Examples: 

Enter a number: 9 

Number 9 is divisible by 3 

 

Enter a number: 10 

Number 10 is divisible by 5 

 

Enter a number: 12  

Number 12 is divisible by 3 

 

Enter a number: 15 

Number 15 is divisible by 3 and 5 

 

Enter a number: 1 
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Number 1 cannot be divided by 3 or 5 

 

Enter a number: hello world 

The inserted value was not a number. 

Kodutöö 3. Ülesanne 1 

Rewrite the is divisible by 3 and 5 exercise to a function called is_divisible (homework 

2.2). The function takes 2 arguments. Inside the function, the user is prompted number. 

Afterwards the function checks whether the entered number is divisible by the function ar-

guments. The created function should output the result as in the example. 

 

Example of a function call: 

>>>is_divisible(2, 7) 

Enter a number: 14 

Number 14 is divisible by 2 and 7 

 

Kodutöö 3. Ülesanne 2 

Write a function called customer_card_discount that calculates if it would be profi-

table  (meaning that the purchase cost after discount + card price is less or equal to the 

original cost) to buy a customer card for a discount or not. The function should take the 

following arguments: 

 total purchase amount in euros 

 discount percent 

 customer card price 

Use the following formula to calculate the price with the discount and the card: 

new price = total purchase amount *(100 -  discount)/ 100 + customer card price 

If the card saves the customer x amount of euros then the function should return x. If pur-

chase + card price is more expensive than the original purchase price then return -x, where 

x is the number of euros it’s cheaper with the card. 

 

Examples of the function call: 
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>>>customer_card_discount(200, 5, 5) 

5.0 

 

>>>customer_card_discount(200, 0, 5) 

-5.0 

Modify the program so that it asks the user for the total purchase amount in euros, discount 

percent and customer card price. The program has to compare the prices and tell the user if 

it’s a good idea to get the card. 

Examples of the program output: 

total_purchase_in_euros = 200 

discount_percent = 5 

customer_card_price = 5 

It’s better to get a card, you will save 5 euros. 

 

total_purchase_in_euros = 100 

discount_percent = 5 

customer_card_price = 15 

It’s better to pass on the customer card, it will be 10 euros cheaper. 

Kodutöö 4. Ülesanne 1 

Write a program that lets the user play rock paper scissors against the computer. It should 

let the user choose between 2 options, play or quit. Unless the user quits the game should 

run infinitely, when the game ends the program should notify the user. In the case of playing, 

the user must be able to choose between rock, paper, or scissors. The computer is broken 

and always chooses paper. Your program should display the option that was picked by the 

computer as well as the result of the game (your win/draw or loss). 

Optional bonus task: Fix the computer so it picks randomly between all 3 options (rock, 

paper, scissors). 

Bonus tip: For the computer’s choice use random.choice() 

Example of the program output: 

Type S to stop or P to play rock paper scissors: P 

 

Choose rock, paper, or scissors? paper 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_paper_scissors
https://docs.python.org/3/search.html?q=random.choice&check_keywords=yes&area=default
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Computer chose paper 

 

Draw 

 

Type S to stop or P to play rock paper scissors: P 

 

Choose rock, paper, or scissors? paper 

 

Computer chose scissors 

 

You lost 

 

Type S to stop or P to play rock paper scissors: S 

 

Game ended 

 

Kodutöö 4. Ülesanne 2 

Write a function squareSum that takes one integer as an argument and calculates the sum of 

all integer squares from 1 until the argument value (included). Return the result. For 

example, if the argument is 3, then the function should calculate as follows: 12 + 22 + 32 = 

1 + 4 + 9 = 14. The function argument should be received through user input. Use the 

functions returned value in a displayed sentence similar to the example. 

Examples function call: 

>>>squareSum(3) 

14 

 

>>>squareSum(10) 

385 

Example of the program output: 

Please enter an integer: 3 

The sum of integer squares from 1 to 3 is 14 

Kodutöö 5. Ülesanne 1 

In chess notation short piece names are used, for example, K = king, Q = queen, N = knight 

etc. and each move of a piece is indicated by the piece's uppercase letter, plus the coordinate 

of the destination square. For example, Be5 (bishop moves to e5), Nf3 (knight moves to f3). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_notation
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For pawn moves, a letter indicating pawn is not used, only the destination square is given. 

For example, c5 (pawn moves to c5). Symbol x shows capturing of a piece, for example 

Rxh5 means that the rook took the enemy piece on h5 square.  

Write a function called chessMoves that 

 Finds the number of moves made in a chess game with a specific chess piece (ex-

cluding pawn). 

 Takes 2 strings as arguments, the first one is all the chess moves separated by a space 

character and the second one is the piece for which the number of moves will be 

returned. 

 Finds the number of moves made with the selected piece and returns it. 

The program should print out the selected piece and how many moves were made with it. 

The argument value for the piece name should be received through user input. 

 

Example function call: 

>>>chessMoves("e4 e5 Qh5 Nc6 Bc4 Nf6 Qxf7", "N") 

2 

 

Example of the program output: 

Please select a chess piece: N 

There were 2 moves made with N. 

 

Kodutöö 5. Ülesanne 2 

A cat ran over your keyboard and your string got messed up. Luckily it only ran over all 

numerical keys. Write a program that removes all the numbers from the string and capitali-

zes the first letter of each word and outputs the result. 

Hint: You can use isnumeric() to check if a character is a number or not and title() to capi-

talize every word. 

Example: 

Initial messed up string: 13H3e1llo0 312w20orl3d!432 

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html?highlight=isnumeric#str.isnumeric
https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html?highlight=title#str.title
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Correct output of a programm: Hello World! 

Kodutöö 6. Ülesanne 1 

Write a program that reads book titles and authors from a file called books.txt and displays 

the information found in the file. Every line in file books.txt has the name of the book, 

followed with "by" and the author’s name. The result should contain the author first, follo-

wed by "wrote" and then the book name. For example, Joanne Rowling wrote Harry Potter. 

Also, use try and except blocks to handle file opening errors. 

books.txt content: 

In Search of Lost Time by Marcel Proust 

Ulysses by James Joyce 

Don Quixote by Miguel de Cervantes 

Hamlet by William Shakespeare 

 

Example of the program output: 

Marcel Proust wrote In Search of Lost Time 

James Joyce wrote Ulysses 

Miguel de Cervantes wrote Don Quixote 

William Shakespeare wrote Hamlet 

 

Kodutöö 6. Ülesanne 2 

Row numbers got mixed up by accident in the data.txt file. Write a program that outputs all 

the lines from the file with correct line numbers. The result should change only the integers 

displaying the row number, the first row should be 1. and the last one equal to a total number 

of rows.  

Content of data.txt: 

3. First 

11. Second 

7. Third 

5. Fourth 
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Example of the program output: 

1. First 

2. Second 

3. Third 

4. Fourth 

Kodutöö 7, Ülesanne 1 

Create a file students.txt containing student names, study book numbers and points (out of 

100) that they got in a class. Use ", " as a separator. 

students.txt example: 

Benjamin Hummel, B82234, 40 

Janus Alberink, B82694, 95 

Alexandra Peppi, B95274, 50 

Create a program that reads data from the file and outputs the data about students who failed 

the course (got less than 51 points). 

Example of the program output: 

Benjamin Hummel, B82234, 40 

Alexandra Peppi, B95274, 50 

 

Kodutöö 7, Ülesanne 2 

Write a program that reads people’s height in cm and weight in kg from stats.txt file, con-

verts them to US units of measurement (feet and lb) and then outputs them. You can use the 

following ratios for your calculations: 1cm = 0.0328ft and 1kg = 2.20lb. Round the results 

to 1 decimal 

stats.txt example 

170cm, 60kg 

190cm, 95kg 

160cm, 65kg 

180cm, 75kg  
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Example of the program output: 

5.2ft, 133.3lb 

6.2ft, 211.1lb 

5.2ft, 144.1b 

5.9ft, 166.7lb 

 

Kodutöö 8, Ülesanne 1 

Draw a tree of your choice using the turtle. You must use at least 2 colors. 

 

Kodutöö 8, Ülesanne 2 

Write a program using EasyGUI to play a simple guessing game with the user. The user 

should be able to either guess the word or a letter. If the word is correct then the program 

congratulates him/her and ends. If the letter is correct or wrong then the program should 

accordingly inform him about it and ask again. The program doesn’t have to remember the 

user's previous guesses, it just has to tell the user if the letter is contained in the word, or if 

the word is correct/wrong. You can choose the word that the user will be guessing yourself. 
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II. Koostatud murelahendajad 

Kodutöö 1. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62024a756449631d0c385dce/ 

Kodutöö 2. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/620269b86449631d0c385f26/ 

Kodutöö 2. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62035fa56449631d0c38629c/ 

Kodutöö 3. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/620363206449631d0c3862af/ 

Kodutöö 3. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ac993ef7eaf563439495a/ 

Kodutöö 4. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ad3d2ef7eaf56343949ca/ 

Kodutöö 4. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ad6feef7eaf56343949fa/ 

Kodutöö 5. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ade52ef7eaf5634394a42/ 

Kodutöö 5. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ae19def7eaf5634394a71/ 

Kodutöö 6. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623aeacaef7eaf5634394b2b/ 

Kodutöö 6. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623aed3cef7eaf5634394b62/ 

Kodutöö 7. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af300ef7eaf5634394bf4/ 

Kodutöö 7. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af5c2ef7eaf5634394c33/ 

Kodutöö 8. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/6246cc62ef7eaf563439740c/ 

Kodutöö 8. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/624d6022ef7eaf5634397ca1/ 

https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62024a756449631d0c385dce/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62024a756449631d0c385dce/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/620269b86449631d0c385f26/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62035fa56449631d0c38629c/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/62035fa56449631d0c38629c/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/620363206449631d0c3862af/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/620363206449631d0c3862af/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ac993ef7eaf563439495a/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ac993ef7eaf563439495a/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ad3d2ef7eaf56343949ca/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ad6feef7eaf56343949fa/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ad6feef7eaf56343949fa/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ade52ef7eaf5634394a42/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623ae19def7eaf5634394a71/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623aeacaef7eaf5634394b2b/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623aed3cef7eaf5634394b62/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af300ef7eaf5634394bf4/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af300ef7eaf5634394bf4/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af5c2ef7eaf5634394c33/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/623af5c2ef7eaf5634394c33/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/6246cc62ef7eaf563439740c/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/624d6022ef7eaf5634397ca1/
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III. Koostatud tagasisideküsitlus 
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