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Täiendavaid teemasid koolikeemiale III   

See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumiastme 11.-12. klassis; 
• tunned huvi keemia vastu; 
• soovid saada lisa koolis õpitule; 
• tahad lahendada probleem- ja arvutusülesandeid; 
• tahad valmistuda keemiaolümpiaadiks; 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab keemia tundmist. 

Kursuse läbinud õpilane: 
• teab orgaaniliste ühendite tähtsamaid funktsionaalrühmi;   teab  ühendite aromaatsuse 

tunnuseid; oskab õpitu põhjal määrata reaktsioonimehhanisme; 
• oskab rakendada omandatud teadmisi orgaaniliste ühendite reaktsioonivõrrandite kirjutamisel; 
• teab välistegurite mõju keemilisele tasakaalule; oskab hinnata keemiliste reaktsioonide 

võimalikkust; 
• oskab  lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud probleem- ja arvutusülesandeid. 

 
 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 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 
 

Kursus koosneb neljast teemast. Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, 
mida illustreerivad näidisülesanded, ning 6-8 kontrolltööülesandest. 

 
Teemad Iseseisvad tööd 
1. Keemilise reaktsiooni suund ja tasakaal.   
Keemilise tasakaalu mõiste. Pärisuunaline ja vastassuunaline reaktsioon. 
Pöörduv protsess. Tasakaalukonstant. Tasakaalukonstandi arvutamisest 
(näidete põhjal). Keemilise tasakaalu termodünaamikast. Entroopia mõiste, 
selle kasutamine protsesside suuna iseloomustamisel. Keemilise reaktsiooni 
vabaenergia. Keemilise tasakaalu tunnused ja tingimused. Reaktsioonide 

Kontrolltöö K – 11 
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võimalikkuse hindamine. Välistingimuste mõju keemilisele tasakaalule. Le 
Chatelier′ printsiip. Keemilise tasakaalu arvutusi (saagise, aine 
dissotsiatsiooniastme ja teiste suuruste määramine). Tasakaalukonstandi 
avaldamine kontsentratsioonide (osarõhkude) kaudu.  
Vajalikud eelteadmised: teema arusaamiseks on vajalik logaritmide tundmine. 
2. 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  
K – 12 
 
 
 

3. 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  
K – 13 
 
 
 
 
 

4. Valimik "olümpiaaditüüpi" ja kordamisülesannetest. 
Kordamisülesanded ning valimik arvutus- ja probleemülesannetest  

Kontrolltöö  
K – 14 

Kursuse õppematerjalid 

V. Past "Keemilise reaktsiooni suund ja tasakaal" 
H. Timotheus "Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad II osa" 
H. Timotheus "Aromaatsus" 
 
Õpilaste tagasiside kursusele:  

• Meeldis, et õppejõud oli väga vastutulelik. 
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