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1. Test
a) Laboris võib N2 saada mitme erineva reaktsiooni käigus:

A) (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O C) NH3 + CuO → N2 + Cu + H2O
B) NH4NO2 → N2 + H2O                                 D) NH3 + Br2 → N2 + NH4Br
i) Tasakaalustage toodud N2 saamise reaktsioonivõrrandid A–D. (3)
ii) Kirjutage välja reaktsioonivõrrandites esinevate lihtainete valemid. (1,5)

b) Lämmastikuühendid  on  igapäevaelus  olulised  näiteks  väetistes  ja  lõhke-
ainetes. Määrake lämmastiku oksüdatsiooniastmed järgnevates ainetes: N2,
NH3 H⋅ 2O, HNO3, N2O, NO2, NH4NO2, NaNO2, Al(NO3)3, Mg3N2, N2O5. (5,5)

c) Lämmastikku  sisaldavad  mitmed  orgaanilised
ühendid. Üheks selliseks aineks on 4-metüül-2-
heksaanamiin  (DMAA),  mida  mitmed  sportla-
sed  on  kasutanud  illegaalse  ergutina.  Näiteks
kaotas Usain Bolt 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel 4×100 m jooksus
võidetud kuldmedali, kuna meeskonnakaaslane oli patustanud DMAA-ga.
i) Kirjutage DMAA molekulivalem. (1)
ii) Arvutage elektronide arv DMAA molekulis. (2) 13 p

2. Lahendage ristsõna.
1) Seda elementi sisaldavad orgaanilised ühendid

on tihti ebameeldiva lõhnaga. Samuti on selle
elemendi oksiidist moodus-tunud hape maailmas
enimtoodetud. 

2) 6. perioodi metallide grupp.
3) Aatomi tuuma laenguta koostisosake.
4) Lühendatud nimetus ruumist, kus kontrollitud

tingimustel sooritatakse teaduslikke uuringuid.
5) Aine väikseim osake, millel on ainele

iseloomulikud keemilised omadused.
6) Levinuim element kosmoses, mis moodustab

ca 70% Päikese massist.
7) Ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest

üks on hapnik oksüdatsiooniastmega −II.
8) Levinuim metall maakoores, millest valmistatakse

näiteks šokolaadipakendi fooliumit.

Vastus: Bioaktiivne orgaaniline aine, mis on elusorganismidele asendamatuks
toitaineks ja mida vajatakse igapäevaselt piiratud kogustes. 8 p

3. Pagar Pille küpsetas torti. Ta vaatas retseptiraamatust vajalikud toiduained
ja  nende  kogused.  Esmalt  vahustas  ta  toasooja  või  (A) suhkruga  ja  lisas
vahustamist jätkates munad ja  piima  (B). Siis lisas Pille segule ettevaatlikult
nisujahu segatuna küpsetuspulbriga. Pagar pihustas kookoseõli (C) vormi, et
tordipõhja kergemini kätte saada, ja küpsetas tordipõhja 200 °C juures ahjus.
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Pärast tordipõhja vormist välja kummutamist lõikas ta selle kaheks kihiks, mida
niisutas  kohvi  (D) ja  suhkrusiirupiga, millele oli lisatud pool teelusikatäit
kaneeli (E). Siirupi (F) valmistamiseks oli ta kuumutanud vett koos suhkruga.
Biskviidikihtide vahele määris ta vahustatud rõõska koort (G). Tordi valas ta
üle sulatatud šokolaadist valmistatud glasuuriga.
a) Šokolaad  sisaldas  emulgaatorit.  Mis  juhtuks  šokolaadi  sulatamisel  ilma

emulgaatorita? (1)
b) Kandke tabelisse eraldi reale iga retseptist leitud paksus kirjas koostisosa

(A–G).  Igale  liigele  vastab  kuni  kaks  koostisosa  ja  igale  koostisosale
määrake ainult üks liik. (7) 8 p
Koostisosa(d) 
(A–G)

Liik Pihustuskeskkond/ 
lahusti

Pihustunud/ 
lahustunud aine 
või ainete segu

Emulsioon

Tõeline lahus

Vaht

Aerosool

Suspensioon

4. Kevin ostis ühe liitri jäätist, mis kaalus 480 grammi ja milles oli 100 g toote
kohta 26 g suhkrut ning 120 mg soola.
a) Arvutage jäätise tihedus (kg/dm3). (1,5)
b) Meribel  ostis  sama jäätist  ühe  kilogrammi.  Arvutage  selle  jäätisekoguse

ruumala. (1)
c) Arvutage i) suhkru ja ii) soola massiprotsendiline sisaldus jäätises. (2,5)
d) Arvutage, mitu grammi soola sisaldas Kevini ostetud jäätis. (1)
e) Meribel segas jäätisekokteili  valmistamiseks kokku 50 cm3 ostetud jäätist

200 g mahlaga, mis sisaldas 120 g suhkrut 1 kg kohta. Arvutage suhkru
mass jäätisekokteilis. (5) 11 p

5. Filmi- ja keemiahuviline Joonas otsustas kinos nähtud vägevaid eriefekte
arvutita  taaslavastada.  Tema suurteks lemmikuteks on “Terminaatori”  saaga
osad, kust ei puudu udu, veri, võimsad plahvatused, hirmuäratavad helid ning
metallist “sündivad” olendid. Põhjaliku uurimistöö tulemusena leidis ta sobivad
katsed.
Eriefektid:
1. Udu: vala kokku vedeldatud lämmastik ja kuum vesi.
2. Verised  haavad:  kasta  nüri  lõikeriist  kollakasse  raud(III)kloriidi  (FeCl3)

lahusesse ja tõmba sellega õrnalt üle värvitu kaaliumtiotsüanaadiga (KSCN)
kokku määritud naha.

3. Plahvatus: valmista vesiniku ja hapniku segu suhtes 2:1 (nn paukgaas) ja
süüta see.

4. Helid: painuta suuri plekitahvleid.
5. Vedelast metallist “inimene”: võta tükk galliumit ja hoia seda keha vastas.

Galliumi sulamistemperatuur on ~30°C.



a) Milliste efektide loomisel ei toimu keemilist reaktsiooni? (1,5)
b) Kirjutage välja eriefektide loomiseks olulised reaktsiooni tunnused katsete

kohta, kus toimuvad keemilised reaktsioonid. (1,5)
Kuna  mitmes  katses  on  vaja  gaase,  siis  uuris
Joonas, kas neid oleks võimalik osta. Selgus aga, et
gaaside  käsitsemisel  tuleb  järgida  rangeid  ohutus-
nõudeid.  Näiteks  on  vesinikuballoonil  järgnevad
ohumärgid:
c) Mis on nende tähendused? (1)
Joonas rääkis keemiaõpetajale
oma plaanist. Õpetaja ütles, et
ka  laboris  on võimalik  puhtaid
gaase  toota,  ning  koolis  on
isegi  sobiv  aparatuur  olemas.
Lisaks sellele leidis õpetaja, et
ka  klassikaaslastele  võiks
näidata  hirmuäratavat  “verise
haava” katset. Ta lubas õpilasel
otsida  olemasolevate  labori-
nõude hulgast sobivad.
d) Andke kõigile laborinõudele nimetused. (5)
e) Milline laborinõu sobib i) vesiniku tootmiseks; ii) lahuste valmistamiseks? (1)

10 p

6. Graafiku x-teljel on kujutatud temperatuur ja y-teljel nelja aine (A, B, C ja D)
lahustuvus  ehk  aine  maksimaalne  mass  grammides,  mis  lahustub  antud
temperatuuril täpselt 100 g vees.
a) Millise aine lahustuvus sõltub temperatuurist kõige suuremal määral? (0,5)
b) Millise temperatuuri juures on ainete A ja B lahustuvused võrdsed? Vastus

andke kraadi täpsusega. (0,5)
c) Arvutage, mitu grammi ainet A lahustub 74 °C juures 250 g vees. (1,5)
d) Arvutage, mitu grammi ainet A sadeneb alapunktis c) saadud lahuse jahu-

tamisel temperatuurini 10 °C. (2,5)
e) Vees  lahustati temperatuuri 20 °C juures maksimaalne kogus ainet  C. Kui

suur on aine C massiprotsendiline sisaldus saadud lahuses? (3)
Ainete  A–D valemid on  NH4I,  KNO3,  NaCl,  K2CO3.  Temperatuuri  X juures
erinevad ainete lahustuvused: 100 g vee kohta lahustub 30 g rohkem kaalium-
nitraati (KNO3) kui kaaliumkarbonaati (K2CO3), ent 60 g vähem kaaliumnitraati
kui ammooniumjodiidi (NH4l).
f) Määrake temperatuur X ja soolade A, B, C ja D valemid. (2) 10 p
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