
 

 

Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II 
 

 

See kursus on Sulle, kui 

 õpid gümnaasiumiastme 11.-12. klassis 

 tunned huvi füüsika vastu 

 soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 

 tahad rakendada õpitud uusi teadmisi ülesannete lahendamisel 

 tahad valmistuda füüsikaolümpiaadiks 

 Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab füüsika tundmist 

 
Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane:  

 teab ja tunneb staatika, võnkumiste ja lainete ning elektri ja magnetismi teemade põhimõisteid füüsikas; 
 teab ja oskab kasutada staatika valemeid mehaanikaülesannete lahendamise kontekstis; 

 teab ja oskab kasutada mehaaniliste võnkumiste ja lainete valemeid mehaanikaülesannete lahendamise 
kontekstis; 

 teab ja oskab kasutada elektri- ja magnetismi valemeid elektromagnetismi ülesannete lahendamise 
kontekstis; 

 oskab iseseisvalt lahendada keerulisemaid staatika, võnkumiste ja lainete ning elektri ja magnetismi 
teemade ülesandeid. 
 

 NB! Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi (vt. reegleid!)   
 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi 

Sihtrühm Gümnaasiumiõpilastele alates 11. klassist 

Vastutav õppejõud  Hans Daniel Kaimre 
 

Osavõtutasu 
õpilastele 

24 eur 

Õpetamise aeg 2018/2019. õ.-a., alates 1. oktoobrist 2018 kuni 28.aprill 2019 

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 

Sisu lühikirjeldus Kursusel käsitletakse neli teemat. Õppematerjalid koosnevad teoreetilisest 
osast, mida illustreerivad näidisülesanded, ning 6-8 kontrolltööülesandest. 

 
 

Teemad Iseseisvad 
tööd 



1. Staatika tasakaalustamistingimused. 

Tahke keha tasakaalu tingimuste leidmine mitmesugustes olukordades, nende 

kirjapanek  vektorvõrrandite süsteemina, üleminek koordinaatkujule ning praktilised 

arvutused. Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 

 
Vajalikud eelteadmised: Vektori mõiste, lineaartehted vektoritega. 

Kontrolltöö 
F05 

2. Võnkumised ja lained. 

Antud teema käsitleb perioodiliste protsesside seaduspärasusi ja annab süvendatud 

ülevaate võnkumistest ja lainetest (nt harmoonilise ostsillaatori energia, seisulained, 

Doppleri efekt jm). Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 

 
Vajalikud eelteadmised: võnkumised ja lained - koolikursusest. 

Kontrolltöö 
F06 

 

3. Alalisvooluringid. 

Alalisvooluga seotud põhimõistete (elektrivool, juhi  takistus, 

elektromotoorne jõud) kokkuvõte, mitmesuguste skeemide parameetrite 

arvutamine, tüüpilised keeruliste skeemide lihtsustusvõtted, Kirchhoffi 

seadused, sõlmpunktide potentsiaali meetod, kontuurvoolude meetod, 

superpositsiooni meetod. Rida näidisülesandeid koos lahendustega. 

 
Vajalikud eelteadmised: Eeldatakse antud teema põhimõistete tundmist 

vastavalt gümnaasiumi programmile. 

Kontrolltöö 
F07 

 

4. Magnetism. 

Õppematerjalis alustatakse lihtsamatest magnetismi ilmingutest nagu 

vooluga juhtmele ja elektrilaenguga osakesele magnetväljas mõjuvad jõud 

(Ampere'i ja Lorentzi jõud). Tutvustatakse tsirkulatsiooniteoreemi, mille abil 

saab leida keerulise kujuga elektrijuhtmete (näiteks pool ja toroid) tekitatud 

magnetinduktsiooni. Kõige põhjalikumalt kirjutatakse elektromagnetilisest ja 

endainduktsioonist, mis on ka magnetismi keeruliseimad nähtused. 

Keerulisemate teemade kohta on õppematerjalis ka näidisülesanded. 

Kontrolltöö 
F08 

 

 

Kursuse õppematerjalid 
1. J. Lellep, L. Roots "Staatika tasakaalutingimused" 

(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_staatika_tasakaalutingimused.pdf) 

2. H. Voolaid "Võnkumised ja lained" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_vokumised_ja_lained.pdf) 

3. K. Schults "Alalisvooluringid" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_alalisvooluringid.pdf) 

4. U. Visk "Magnetism" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_magnetism.pdf) 

 

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_vokumised_ja_lained.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_alalisvooluringid.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_magnetism.pdf

