
Valikkursus: ELEMENTIDE KEEMIA 
Loodusteaduste õppesuuna õpilastele 11. klassis, maht 35 tundi 
 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab elektronvalemite põhjal elementide aatomiehitust (esimese nelja perioodi 
piires) ja teeb nende põhjal järeldusi; 

2) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide 
elektronegatiivsuste erinevusest; eristab polaarseid ja mittepolaarseid aineid; 

3) analüüsib osakestevahelise sideme tüübi ja molekulidevaheliste (füüsikaliste) 
jõudude mõju ainete omadustele ja kasutamise võimalustele praktikas ning esitab 
sellekohaseid näiteid; 

4) seostab metallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega 
praktikas ning rolliga looduses, sh elusorganismides; 

5) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide ja nende ühendite iseloomulike 
reaktsioonide kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

6) seostab mittemetallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega 
praktikas ning rolliga looduses, sh elusorganismides; 

7) koostab reaktsioonivõrrandeid mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike 
reaktsioonide kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

8) teeb teemaga seotud arvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal, arvestades ainete 
lahuste koostist, reaktsiooni saagist jne. 

 Õppesisu 
1. Ainete ehitus 
Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid. Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest: 
mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, iooniline side, metalliline side, vesinikside. 
Molekulide vastastikmõju, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. Ainete omaduste sõltuvus 
keemilise sideme tüübist ja aine struktuurist, kristallivõre tüübid. 
Põhimõisted: orbitaal, elektronvalem, mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, ioonsed 
ja kovalentsed ühendid, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud, kristallivõre. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulmudelite või arvutiprogrammide järgi. 
 
2. Tähtsamaid metalle ja nende ühendeid 
 
Metallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: aktiivsed metallid (leelis- ja 
leelismuldmetallid), p-metallid (Al, Sn, Pb), tuntumad d-metallid (Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Hg); 
nende kasutamise valdkonnad. Metallide reageerimine lämmastikhappe ja kontsentreeritud 
väävelhappega. Metalliühendid looduses, sh elusorganismides, tähtsamad biometallid. 
Raskmetalliühendite keskkonnaohtlikkus. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Teemakohane uurimuslik eksperimentaalne töö. 
 
3. Tähtsamaid mittemetalle ja nende ühendeid 
Mittemetallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: halogeenid, hapnik ja 
väävel, lämmastik ja fosfor, süsinik ja räni. Mittemetallide ja nende ühendite kasutamise 
valdkonnad. Mittemetallid ja nende ühendid looduses, sh elusorganismides. Süsiniku, 
hapniku, lämmastiku ja väävli ringkäik looduses. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Teemakohane uurimuslik eksperimentaalne töö. 



2. Erinevatest teabeallikatest leitud materjali põhjal teemakohase lühikokkuvõtte või 
ülevaate koostamine (võib ka rühmatööna). 
 

 Hindamine 
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. 
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste 
tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust 
ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja 
numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid 
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise 
vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja 
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 
kriteeriumid. Gümnaasiumi keemias jagunevad õpitulemused kahte valdkonda: 1) 
mõtlemistasandite arendamine keemia kontekstis ning 2) uurimuslikud ja otsuste 
langetamise oskused. Nende suhe hinde moodustumisel on ligikaudu 80% ja 20%. 
Madalamat ning kõrgemat järku mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemuste 
hindamisel on ligikaudu 40% ja 60%. Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised 
etapid on probleemi kindlaksmääramine ja selle sisu avamine, lahendusstrateegia leidmine 
ja rakendamine ning tulemuste hindamine. 
 


