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Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III 
 
 

See kursus on Sulle, kui 
• õpid gümnaasiumiastme 11.-12. klassis 
• tunned huvi füüsika vastu 
• soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 
• tahad rakendada õpitud uusi teadmisi ülesannete lahendamisel 
• tahad valmistuda füüsikaolümpiaadiks 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab füüsika tundmist 

 
 NB! Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi 

 
 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi 

Sihtrühm Gümnaasiumiõpilastele alates 11. klassist 

Vastutav õppejõud  Moorits Mihkel Muru, mooritsmihkel@gmail.com 
 

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

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

Õppetöö vorm kaugõppe vormis, kas tavaposti vahendusel või veebipõhiselt (täpsustav 
informatsioon esimese saadetava õppematerjaliga); õpilastel on võimalus esitada 
küsimusi ja lahendusi e-posti teel 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb nelja 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 neli teemat. Õppematerjalid koosnevad teoreetilisest 
osast, mida illustreerivad näidisülesanded, ning 6-8 kontrolltööülesandest. 

 
 
 

Teemad Iseseisvad tööd 

1. Valguse polarisatsioon. 
Antakse ülevaade optilistest nähtustest (valguse polarisatsioon, 
kaksikmurdumine, optiline aktiivsus) ja selgitatakse nende tekkepõhjusi. 
Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 
Vajalikud eelteadmised: geomeetriline optika, võnkumised ja lained 
(elektromagnetlained), võib ka vaid koolikursusest. 
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2. Bohri teooria. 
Antakse ülevaade Bohri aatomist. Seaduspärasusi aatomite spektrites; Bohri 
aatomi mudeli põhijooned, näide vesinikuaatomi põhjal; elektroni ja tuuma 
liikumine Bohri mudelis. Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 
Vajalikud eelteadmised: aatomi- ja tuumafüüsika – koolikursusest 
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3. Radioaktiivsus. 
Käsitletakse radioaktiivse lagunemise seaduspärasusi. Radioaktiivse kiirguse 
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omadused, liigid ja ühikud; radioaktiivne lagunemine; radioaktiivsed read; 
tehisradioaktiivsus. Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 
Vajalikud eelteadmised: Bohri teooria (või aatomi- ja tuumafüüsika, 
radioaktiivsus - koolikursusest). 

 

4. Laserid ja kvantgeneraatorid. 
Antakse ülevaade laserite tööpõhimõtetest lähtudes valguse kvantloomusest. 
Siirdetõenäosused. Pöördhõive. Pöördhõives olevate aatomite ja molekulide 
optilistest omadustest. Tagasiside. Pöördhõive saamine. Laserained ja 
laseritüübid. 
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Kursuse õppematerjalid 

 
1. H. Voolaid "Valguse polarisatsioon" 
2. J. Lembra "Bohri teooria" 
3. U. Visk "Radioaktiivsus" 
4. K.-S. Rebane "Laserid ja kvantgeneraatorid" 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Kursusel oli toodud välja huvitavaid ja teemaga seostuvaid fakte ja leide loodusest (nt looduslik 
tuumareaktor) 

• Eriti huvitav oli viimane osa sellest kursusest, laserite füüsika. 
• Kursus vastas oma nimetusele ja kindlasti täiendas kooliprogrammi 

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_valguse_polarisatsioon.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_bohri_teooria.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_bohri_teooria_0.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_laserid2014.pdf
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