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31. märtsil ja 1. aprillil 2017. a toimuva 64. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete 
temaatika on järgmine: 

9. klass 
- anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed1A 

- hape-alus tiitrimine2, 3 

- keemiliste reaktsioonide kiirus, graafiku koostamine ajaliste muutuste kohta 

- mineraali ja kristallhüdraadi valemite leidmine1B 

- moolarvutused1C 

- tuntud kemikaalid tuntud toiduainetes ja kodukeemias 

- võrrandisüsteemide koostamine ja kasutamine keemiaülesannete lahendamisel 

10. klass 
- jookides levinud säilitusainete määramine 

- kaheaatomilise molekuli vibratsiooniline võnkumine4A, 5 

- karbiidid 

- keemilise reaktsiooni tasakaalukonstant1D 

- redoksreaktsioonide tasakaalustamine1E 

- rõhuühikud 

- VIA rühma elementide keemia 

11. ja 12. klass 
- aine valemi määramine arvutuste abil4B 

- ainete vood tööstuskeemia reaktoris6 

- kompleksid mitmehambaliste ligandidega, mitmetuumalised kompleksid4C, 7 

- nukleofiilsed asendusreaktsioonid alifaatsetes ühendites ja karbonüülse süsiniku juures1F, 1G 

- tasakaal4D, 1D (ΔG = ΔH – TΔS; ΔG = −RTlnK) 

Lisaks palume kõikide klasside õpilastel vaadata üle ühikanalüüsi8 alused. 

 

Reedel võistlevad 9.12. klasside õpilased teooriavoorus ja laupäeval iga klassi teooriavooru 10 

paremat laboratoorses töös. Eksperimentaalseks tööks on 9. ja 10. klassil tiitrimine, 11. ja 12. 

klassil orgaanilise ühendi süntees. Lõppvooru parimad õpilased kutsutakse 10.-14. aprillil toimu-

vasse treeninglaagrisse ja valikvõistlusele, selgitamaks välja Balti keemiaolümpiaadi võistkonda. 
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