
Täiendavaid teemasid koolikeemiale II   

See kursus on Sulle, kui  

 õpid gümnaasiumis 

 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 keemiatundmist 

Õpiväljundid 

Kursuse läbinud õpilane: 

 on omandanud baasteadmised orgaanilise keemia põhimõistetest; 

 tunneb süsivesinikele iseloomulikke reaktsioone; 
 teab tähtsamaid funktsionaalrühmi, tunneb nendega seotud elektrofiilseid ja nukleofiilseid 

reaktsioonitsentreid ning neile iseloomulike reaktsioonide mehhanisme; oskab rakendada omandatud 
teadmisi reaktsioonivõrrandite kirjutamisel; 

 tunneb keemilise kineetika põhialuseid; koostab reaktsiooni kiiruse võrrandit, oskab arvestada reaktsiooni 
kiirust mõjutavaid tegureid; rakendab omandatud teadmisi arvutusülesannetes kineetilise järgu, 
temperatuuriteguri ning aktivatsioonienergia leidmisel; 

 eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku elektrolüüte; oskab hinnata 
hüdrolüüsuvate soolade vesilahuste pH; oskab arvutada tugevate ja nõrkade hapete ning aluste 
vesilahuste pH. 

 

 NB! Kursusele võetakse vastu ka õpilasrühmi 

Vajalikud eelteadmised: 4. ja 5. teemade arusaamiseks on vajalik logaritmide tundmine (vt näiteid) 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi  

Sihtrühm gümnaasiumi õpilased alates 11. klassist 

Vastutav õppejõud  Natalia Nekrassova, knd (keemia), natalia.nekrassova@ut.ee; 737 6117 

Osavõtutasu 
õpilastele 

24 eur 

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

Õppetöö vorm kaugõppe vormis, kas tavaposti vahendusel või veebipõhiselt (täpsustav informatsioon 
esimese saadetava õppematerjaliga); õpilastel on võimalus esitada küsimusi e-posti teel 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb viie 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  5  teemat.  Õppematerjalid  koosnevad teoreetilisest osast, mida 
illustreerivad näidisülesanded. Iga teema kohta tuleb sooritada kirjalik kontrolltöö, mis 
koosneb  6-8 kontrolltööülesandest. 

 

Teemad Iseseisvad 
tööd 

tähtajad 

1. Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Aatomiehitus ja keemiline side. Orgaanilistes 
ühendites enamlevinud elementide valentsolekud. Summaarsele valemile vastavate 
struktuurivalemite tuletamine. Molekulide Lewise valemite koostamine. Elektronide 
delokalisatsioon. Induktsioonefekt. Konjugatsioon. Nukleofiilsed ja elektrofiilsed 
reaktsioonitsentrid. 

Keemiakursuse „Orgaanilised ained“  süvitsi käsitlemine; ülesannete lahendamine 
keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel. 

Kontrolltöö 
K-6 

1.nov. 

mailto:natalia.nekrassova@ut.ee


2. Süsivesinikud.  

Süsivesinike struktuurid. Alkaanide halogeenimine. Alkeenide liitumisreaktsioonid: 
halogeenide liitumine kaksiksidemetele, vesinikhalogeniidi liitumine kaksiksidemele, 
vee happekatalüütiline liitumine kaksiksidemele, nukleofiilne liitumine 
kaksiksidemele. Alküünide reaktsioone. Areenide 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. 

Keemiakursuse „Orgaanilised ained“  süvitsi käsitlemine; ülesannete lahendamine 
keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel. 

Kontrolltöö 
K-7 

 

  

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). 

Keemiakursuse „Orgaanilised ained“  süvitsi käsitlemine; ülesannete lahendamine 
keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel.  

Kontrolltöö 
K-8 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reaktsioonikineetika 

Keemilise reaktsiooni võrrand, tema võimalused ja piirangud. Termokeemilised 
võrrandid. Reaktsioonientalpia. Reaktsiooni elementaarakt. Monomolekulaarsed, 
bimolekulaarsed ja trimolekulaarsed reaktsioonid. Jadareaktsioonid. Reaktsioonide 
toimumise tingimused. Massitoimeseadus. Kiiruskonstant. Keemilise reaktsiooni järk. 
Aktiivsete põrgete teooria põhimõtteid. Energiabarjääri põhjendus. Aktiivsed 
osakesed  ja aktivatsioonienergia. Reaktsiooni keskmine kiirus ja hetkkiirus. Kineetika 
võrrandid I järgu reaktsioonide puhul. Poolperiood. Reaktsiooni kiiruse sõltuvus 
temperatuurist. Arrheniuse võrrand. Katalüüs ja katalüsaator.  

Ülesannete lahendamine keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside 
seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel 

Kontrolltöö 
K-9 

 

 

 

 

 

 

5. Elektrolüütide lahused.  pH.   

Elektrolüütiline dissotsiatsioon. Dissotsiatsiooniaste. Nõrgad ja tugevad elektrolüüdid. 
Ostvaldi lahjendusseadus. Dissotsiatsiooniastme ja vesinikioonide kontsentratsiooni 
arvutamine. Astmeline dissotsiatsioon. Vesi kui väga nõrk elektrolüüt. Vee 
ioonkorrutis. pH arvutamine (tugevate hapete ja aluste lahjendatud lahustes; nõrga 
happe või nõrga aluse lahustes). Soolade hüdrolüüs. Hüdrolüüsi mõjutavad tegurid.   

Ülesannete lahendamine keemia valikkursusel „Keemiliste protsesside 
seaduspärasused“ käsitlevatel teemadel 

Kontrolltöö 
K-10 

 

 

 

25.aprill
  

Kursuse õppematerjalid 

K. Viht "Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse"  
(  ) https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/sissejuhatus_orgaanilisse_keemiasse_2017_2018.pdf

K. Viht "Süsivesinikud" (https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/susivesinikud_2017_2018.pdf ) 
K. Viht "Orgaaniliste ühendite funktsionaalsed rühmad I osa" 
(https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/funktsionaalruhmad_i_osa_2017_2018.pdf ) 

V. Past "Reaktsioonikineetika" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_reaktsioonikineetika.pdf) 
N. Nekrassova "Elektrolüütide lahused, pH" 
(https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/elektroluutide_lahused_2017_2018.pdf ) 
 
 

https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/sissejuhatus_orgaanilisse_keemiasse_2017_2018.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/susivesinikud_2017_2018.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/funktsionaalruhmad_i_osa_2017_2018.pdf
http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keem_gymn_reaktsioonikineetika.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/elektroluutide_lahused_2017_2018.pdf
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Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 tegu on väga hea kursusega, mille teemad olid põnevad ja ajakohased 

 Need konspektid ja teadmised tulevad kasuks, kui ülikooli keemiat lähen õppima. ;) 

 Koolis polnud ma kuulnudki teemadest, mida teaduskoolis käsitlesin. 
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Näide 1. Reaktsioonikineetika. 

Reaktsiooni aktivatsioonienergia E
* 

= 40 kJ/mol. Kui palju peab tõstma temperatuuri võrreldes 300 K-ga, et 

reaktsiooni kiirus suureneks 1000 korda? 

Lahendus.  Asendame võrrandis (15) 
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ja leiame T = 526 K. 

 

Näide  2. Elektrolüütide lahused.  pH. 

Arvutada 0,2 M metaanhappelahuse  pH ja , kui Kh = 1,8  10
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