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Teemad  Iseseisvad 
tööd 

reaktsioone:  elektrofiilne asendus aromaatses tuumas  (halogeenimine, nitreerimine, Friedel‐

Craftsi alküülimine Friedel‐Craftsi atsüülimine, asendusrühmade mõju elektrofiilsele asendusele 

aromaatses tuumas); areeniga seotud alküülrühma reaktsioone. Küllastamata süsivesinike 

katalüütiline hüdrogeenimine. Tsükloalkaanide reaktsioone. 

3.  Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad  I 

Funktsionaalrühmad  ja  reaktsioonitsentrid  (tähtsamad  funktsionaalrühmad;  elektrofiilid  ja 
nukleofiilid). Stereoisomeeria. Nukleofiilne asendus polaarse C–X sidemega sp3‐süsiniku juures. SN1 
ja  SN2  reaktsioonidega  konkureerivad  elimineerimisreaktsioonid.  Eelistatud  reaktsioonitee  üle 
otsustamine  orgaanilises  sünteesis  (näiteid:  Alkoholide  happekatalüütiline  dehüdraatimine. 
Alküülhaliidide  dehüdrohalogeenimine.  Eetrite  saamine  Williamsoni  meetodil.  Estrite  saamine: 
karboksülaatide  O‐alküülimine.  Amiinide  saamine:  N‐alküülimine.  Süsinikskeleti  pikendamine:  C‐
alküülimine. Haliidide saamine. Haliidide redutseerimine). 
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4. Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad  II 

Karbonüülühendid.  Aldehüüdide  ja  ketoonide  reaktsioonid  nukleofiilidega.  Reaktsioonid 
hapniknukleofiilidega    (aldehüüdide  ja  ketoonide  hüdraatimine;    atsetaalide  moodustumine). 
Reaktsioonid  lämmastiknukleofiilidega. Reaktsioonid metallorgaaniliste ühenditega. Aldehüüdide ja 
ketoonide  redutseerimine.  Aldehüüdide  ja  ketoonide  keto‐enoolne  tasakaal.  Aldoolreaktsioon  ja 
aldoolkondensatsioon.  Karboksüülhapped  ja  nende  derivaadid.  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. 
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5. Aromaatsus.  

Aromaatsus,  aromaatsuse  ilmnemise  tingimused.  Aromaatsus  annuleenide  seerias.  Aromaatsus 
laetud tsüklites. Aromaatsus heterotsüklites. Aromaatsus polütsüklites. 
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Kursuse õppematerjalid 

K. Viht "Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse"  
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/sissejuhatus_orgaanilisse_keemiasse_2016_2017.pdf) 
K. Viht "Süsivesinikud" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/susivesinikud_2016_2017.pdf) 
K. Viht "Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad I osa" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/funktsionaalsed_ruhmad_i_osa_2016_2017.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) 

 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Õppisin palju uut ja huvitavat. Midagi muud kooliprogrammist, mis avardas silmaringi. 

 Meeldis see, et oli palju näiteid. Näidete abil on võimalik paremini aru saada. 

 Koolis õpitule sain lisamaterjali juurde ja täiendavaid teadmisi. 

 

  


