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2. Redoksreaktsioonid ja elektrokeemilised protsessid.  
Redoksreaktsioonid. Tähtsamad oksüdeerijad  ja redutseerijad. Elektronide üleminekuvõrrandite 
koostamine. Redoksreaktsiooni võrrandite tasakaalustamine elektronbilansi  ja ioonelektroonsel 
meetodil.  Standardpotentsiaali  mõiste.  Metallide  pingerida.  Elektrolüüs  välise  vooluallikaga. 
Elektrolüüs vesilahustes. Faraday seadused. Elektronid elektrokeemilise reaktsiooni reagendina.  

Keemiakursuse „Anorgaanilised ained“ teemade süvitsi käsitlemine: arendatakse oskusi 
tasakaalustada keerulisemaid redoksreaktsioonide võrrandeid ning lahendada arvutusülesandeid 
elektrolüüsi teemal 
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3. Lahused.  
Lahuse kvantitatiivse koostise väljendusviisid.  Aine lahustumisel kulgevad protsessid. 
Lahustumise soojusefekt. Küllastunud, küllastumata, üleküllastatud lahused. Lahustuvuse 
sõltuvus temperatuurist. Ümberkristallimine kui tahkete ainete puhastamise meetod. 
Ümberkristallimisega seotud arvutused. 
 
Arendatakse oskusi teha  keerulisemaid lahuste koostise arvutusi (lahuste valmistamine, 
kristallhüdraadist valmistatud lahuste koostis, lahjendamine, segamine; soolade 
ümberkristallimine  jne). 
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4.  Metallide reageerimine hapetega.   
Metallide reaktsioonid tähtsamate hapetega. Metallide aktiivsuse rea kasutamine. Lahjendatud 
ja konts. H2SO4 reageerimine metallidega.  Konts. H2SO4 toimel passiveeruvad metallid. HNO3 
reageerimine metallidega. Mitme saaduse tekkimise võimalus. Konts. HNO3 toimel 
passiveeruvad metallid.  

Ülesannete lahendamine keemia valikkursusel „Elementide keemia“ käsitlevatel teemadel 
(metallide reageerimine tähtsamate hapetega  ning selle teemaga seotud arvutusülesanded ) 
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5. Moolarvutused reaktsioonivõrrandite järgi 

Erineva raskusastmega arvutusülesannete lahendamine moolarvutuste teemal. 

Molaararvutuste rakendamine nii kursuse „Anorgaanilised ained“  kui  valikkursusel „Elementide 
keemia“ käsitlevatel teemadel 
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Õpilaste hinnang antud kursusele:  

 Mulle meeldis see, et iga uue kontrolltöö teema juures olid ka näited selle teema erinevate ülesannete 
jaoks 

 Hea võimalus iseseisvalt õppida ja ennast proovile panna, lisateadmisi saada. 

 Sain täiendavaid teadmisi keemiast. Ka nendest valdkondadest, millega pole veel kokkupuudet olnud. 

 Sain palju uusi teadmisi keemias. Vastuste saatmine on lihtne. Õpetajad tunduvad toredad. 


