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Karboksüülhappe	derivaatide	hüdrolüüs.	Karboksüülhappe	kloriidi	saamine.	Happe	kloriidide	ja	
anhüdriidide	 atsüülasendusreaktsioone.	 	 Estrite	 aminolüüs.	 Estrite	 reaktsioon	 Girgnard’i	
regendiga.	 Estrite	 redutseerimine	 alkoholiks.	 Alkoholide	 happekatalüütiline	 esterdamine.	
Grignard’i	reagendi	karboksüleerimine.	
3.	Aromaatsus	
Aromaatsus,	 aromaatsuse	 ilmnemise	 tingimused.	Aromaatsus	annuleenide	 seerias.	Aromaatsus	
laetud	tsüklites.	Aromaatsus	heterotsüklites.	Aromaatsus	polütsüklites.	

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"	
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_keemilise_reaktsiooni_suund_ja_tasakaal.pdf)	
K.	Viht	"Orgaaniliste	ühendite	funktsionaalsed	rühmad	II	osa"	
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/funktsionaalsed_ruhmad_ii_2016_2017.pdf)	
K.	Viht	"Aromaatsus"		(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/aromaatsus_2016_2017.pdf)
	


