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Orgaaniline keemia   

See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumis 
• tunned huvi keemia vastu 
• soovid saada lisa koolis õpitule  
• tahad valmistuda keemiaolümpiaadiks 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab keemiatundmist 

 

Kursuse läbinud õpilane: 
• tunneb keemias enamlevinud orgaaniliste ühendite nomenklatuuri 
• teab tähtsamaid funktsionaalrühmi;  tunneb ära reagentides elektrofiilsuse- ja nukleofiilsuse 

reaktsioonitsentrid; teab  ühendite aromaatsuse tunnuseid; oskab määrata reaktsioonimehhanisme; 
• oskab rakendada omandatud teadmisi orgaaniliste ühendite reaktsioonivõrrandite kirjutamisel; 
• oskab  lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid. 

 

 Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi 

 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi  

Sihtrühm gümnaasiumiastme õpilased alates 11. klassist 

Vastutav õppejõud  Natalia Nekrassova, knd (keemia), natalia.nekrassova@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a., alates  3. oktoobrist 2016 

Õppetöö vorm toimub kaugõppe vormis tavaposti vahendusel; õpilastel on võimalus esitada küsimusi ja 
lahendusi e-posti teel. 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne  kujuneb viie kontrolltöö eest saadud 
punktide summast, kusjuures võlgu võib olla maksimaalselt ühe töö, kuid siis 
arvestatakse seda kui 0-punktilist tööd ning tunnistuse saamiseks peab õpilane saama 
vähemalt 50% koondpunktide maksimumist (alla selle tulemuse saab õpilane tõendi). 

Sisu lühikirjeldus 
 

Kursusel käsitletakse  5  teemat.  Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida 
illustreerivad näidisülesanded. Iga teema kohta tuleb sooritada kirjalik kontrolltöö, mis 
koosneb  6-8 kontrolltööülesandest. 
 

 

 

Teemad Iseseisvad tööd 

1. Süsivesinikud.  Süsivesinike liigitamine. Alkaanide, alkeenide, alküünide ja 
areenide tüüpreaktsioonide tuletamine ja võrdlus. Radikaalmehhanismiga 
asendusreaktsioonid. Elektrofiili ja nukleofiili mõiste. Elektrofiilsed 
liitumisreaktsioonid. Nukleofiilsed liitumisreaktsioonid. Elektrofiilne asendus 
aromaatses reas (halogeenimine, nitreerimine). Asendusrühmade mõju aromaatse 
tuuma reaktsioonivõimele. Elektrofiilse aromaatse asenduse suunamisreeglid: + R 
rühmad ja - R rühmad. Nukleofiilne asendus aromaatses reas.  

Kontrolltöö KO – 1 
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Teemad Iseseisvad tööd 

2. Orgaaniliste ühendite nomenklatuur.   

Orgaaniliste ühendite süstemaatilise substitutiivse nomenklatuuri põhimõtteid. 
Tüviühendi leidmise üldised reeglid (vanemuse järgi). On toodud hulgaliselt näiteid 
erinevate aineklasside esindajate nimetamise kohta. Näidete põhjal õpetatakse 
konstrueerida struktuurivalemeid nimetuste põhjal ja anda nimetusi struktuuravlemi 
järgi.  

Kontrolltöö KO – 2 
 
 
 

3.  Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad  I.  

Üldistav ülevaade tähtsamatest funktsionaalrühmadest. Tähtsamad reagendid (vabad 
radikaalid, elektrofiilid, nukleofiilid). Elektrofiilide mõiste (näiteid). Nukleofiilide 
mõiste (näiteid). Reaktsioonide liigitamine elektrofiilseteks ja nukleofiilseteks. 
Elektrofiilsed reaktsioonid: liitumine C=C sidemele, asendused aromaatses tuumas. 
Nukleofiilsed reaktsioonid: 1. järku nukleofiilne asendus (SN1); 2. järku nukleofiilne 
asendus (SN2). Elimineerimisreaktsioonid: 1.järku (EN1) ja 2. järku  (EN2) 
elimineerimine. Karbonüülühendite iseloomulikke reaktsioone: nukleofiilne liitumine 
C=O kaksiksidemele; alifaatsete karbonüülühendite karbohappelisus; 
aldoolkondensatsioonid.  

Kontrolltöö KO – 3 
 
 
 
 
 
 

4. Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad  II.  

Karboksüülhapped ja nende derivaadid; näiteid nende reaktsioonidest: esterdamine, 
amiidi saamine, estri leeline hüdrolüüs. Estrid: karboksüülhapete estrid, 
mineraalhapete estrid, polüestrid, laktoonid, looduslikud estrid, rasvad, fosfolipiidid. 
Amiidid: polüamiidid, polüpeptiidid, valgud; valkude struktuur. Süsihappe derivaadid.  

Kontrolltöö KO – 4 
 
 

5. Aromaatsus.  

Aromaatsuse mõiste. Aromaatse struktuuri stabiilsus. Benseeni ja 1,3 - butadieeni 
elektronstruktuuride võrdlus. Resonantsi mõiste. π-sidemete delokaliseerumine. 
Aromaatse tuuma elektrofiilsed asendusreaktsioonid (benseeni näitel). Aromaatsuse 
väljaselgitamine ja Hückeli reegel. Mitmetuumalised  ühendid. Heterotsüklilised 
ühendid. Aromaatsed   karbkatioonid ja karbanioonid.  

Kontrolltöö KO – 5 
 
 
 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Õppisin palju uut ja huvitavat. Midagi muud kooliprogrammist, mis avardas silmaringi. 
• Meeldis see, et oli palju näiteid. Näidete abil on võimalik paremini aru saada. 
• Koolis õpitule sain lisamaterjali juurde ja täiendavaid teadmisi. 
• On palju asju, mida koolitunnid teha ei saa 
• Soovitaksin kursust olümpiaadil osalejale, sest tegu on keerulise materjaliga, mida on tavakasutajal raske 

mõista. 
• See kursus tutvustab hästi reaktsioonimehhanisme ning on hea, et alasse siseneda. Keerulisemat tüüpi 

reaktsioone aga ei kirjeldata (osoneerimine, metallorgaanika jne), rahvusvaheliseks olümpiaadiks selle 
kursusega eriti valmistuda ei saa :) 
 

 

  

Näide 1. 

Näide 2. 

Näide 3. 

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/orgaaniline_keemia_ylesannete_naited.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/orgaaniline_keemia_ylesannete_naited.pdf
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