I kursus „Keemia alused“ - 10 klass
Sissejuhatus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust;
2)eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja
keemilisi uurimismeetodeid.
Õppesisu
Keemia kui teaduse kujunemine. Füüsikalised ja keemilised
uurimismeetodid keemias. Keemiaga seotud karjäärivalikud.
Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs, kvantitatiivne
analüüs, keemiline süntees.
Aine ehitus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis
(üksikud elektronid, elektronipaarid) sõltuvalt elemendi asukohast
perioodilisustabelis (A-rühmade elementide korral);
2)selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse
muutumist perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;
3)määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja
minimaalseid oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi
perioodilisustabelis ning koostab elementide tüüpühendite valemeid;
4)selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja
vesiniksideme olemust;
5)hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidetmoodustavate
elementide asukohast perioodilisustabelis;
6)kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide
vastastiktoime (ka vesiniksideme) mõju ainete omadustele.
Õppesisu
Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon
perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine. Keemilise sideme liigid.
Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete füüsikaliste omaduste
sõltuvus aine ehitusest.

Põhimõisted: aatomorbitaal, mittepolaarne kovalentne side, polaarne
kovalentne side, osalaeng, vesinikside.
Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga
püsivamasse olekusse;
2)selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste
sidemete tekkimisel ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest;
3)analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet
ning selgitab keemiliste protsesside kiiruse muutmist argielus;
4)mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas
kulgevate protsesside vahel tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid
argielustja tehnoloogiast.
Õppesisu
Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja
endotermilised reaktsioonid. Keemilise reaktsiooni kiirus, seda
mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine (LeChatelier’
printsiibist tutvustavalt).
Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni
soojusefekt, reaktsiooni kiirus, katalüsaator, katalüüs, pöörduv
reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal.

Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentseteainete korral);
2)eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku
elektrolüüte;
3)selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal;
4)oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni;
5)koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja
ioonsel kujul);

6)hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral lahuses
tekkivat keskkonda.
Õppesisu
Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid;
tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Hapete
ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon
(tutvustavalt). Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende
kulgemise tingimused. pH. Keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses.
Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev
elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, hape, alus, molaarne kontsentratsioon,
soola hüdrolüüs.
II kursus „Anorgaanilised ained“ - 10 klass
Metallid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi
asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas ning koostab
sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine
mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega);
2)kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi
praktikas;
3)teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;
4)selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite
redutseerimisel ning korrosiooni metallide oksüdeerumisel;
5)põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist
energeetilist efekti, analüüsib korrosioonitõrje võimalusi;
6)analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi
põhimõtteid (nt elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);
7)lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades
saagist ja lisandeid.
Õppesisu

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest jakeemilistest
omadustest. Metallide keemilise aktiivsuse võrdlus; metallide
pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses.
Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist,
elektrolüüs, korrosioon, keemilised vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid
nõudmata). Saagise ja lisandite arvestamine moolarvutustes
reaktsioonivõrrandi järgi.
Põhimõisted:sulam, maak,elektrolüüs, korrosioon, keemiline
vooluallikas, saagis.
Mittemetallid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi
omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis;
2)koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike
reaktsioonide võrrandeid;
3)kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses
ja/või rakendamise võimalusi praktikas.
Õppesisu
Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest
olenevalt elemendi asukohast perioodilisustabelis. Mittemetallide
keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema ühendite
käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside
näitel).
Põhimõisted: allotroopia.
III kursus „Orgaanilised ained“ - 11 klass
Süsivesinikud ja nende derivaadid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud
struktuurivalem, tasapinnaline ehk klassikaline struktuurivalem,
molekuli graafiline kujutis);

2)kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel;
seostab süstemaatiliste nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud
aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse põhjal
aineklassi;
3)hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime)
põhjal aine füüsikalisi omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja
keemistemperatuuri);
4)võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike
keemilisi omadusi, koostab lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid
alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning alkeenide
hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma
reaktsiooni mehhanismideta);
5)kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi,
rakendusi argielus ning kasutamisega kaasnevaid ohtusid;
6)kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku.
Õppesisu
Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid,
nomenklatuuri põhimõtted, isomeeria. Asendatud alkaanide
(halogeeniühendite, alkoholide,primaarsete amiinide) füüsikaliste
omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete
süsivesinike ning alkaanide keemiliste omaduste võrdlus.
Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud janende derivaadid looduses
ning tööstuses (tutvustavalt).
Põhimõisted:isomeeria, asendatud süsivesinik, alkaan ehk külla
stunud süsivesinik, küllastumata süsivesinik, aromaatne ühend,
liitumispolümerisatsioon.
Orgaanilised ained meie ümber
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1)määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi;
2)kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus
ning looduses;
3)selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;
4)võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi
omadusi ning koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid;

5)selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesseorganismis ning
sellest põhjustatud sotsiaalseid probleeme;
6)võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab
vastavaid võrrandeid;
7)kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku;
8)selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja
rasvade) ehitust.
Õppesisu
Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud
karboksüülhapped (aminohapped, hüdroksühapped) ja
karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid).
Polükondensatsioon. Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad,
sahhariidid, valgud.
Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe
funktsionaalderivaat, hüdrolüüs, polükondensatsioon.

