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Vajalikud õppevahendid: 

metallide pingerida, keemiliste elementide perioodilisustabel 

kemikaalid reaktsioonide läbiviimiseks 

 

Õppesisu:  

I osa: Metallid, molaararvutused, saagis.(17 tundi) 

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest 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.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  

1) metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine;  

2) metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja 

võrdlemine;  

3) metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonidega;  

4) ülevaate  (referaadi)  koostamine  ühe  metalli  tootmisest  ning 

 selle  sulamite valmistamisest/kasutamisest.  

 

ARVESTUSTÖÖ 1 

ARVESTUSTÖÖ 2 

 

 



II osa: Mittemetallid.(18 tundi) 

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.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite 

saamine, omaduste uurimine ning võrdlemine.  

ARVESTUSTÖÖ 3 

ARVESTUSTÖÖ 4 

 

 

 

Õpitulemused: 

I osa: Metallid, molaararvutused, saagis. 

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.  

 

II osa: Mittemetallid. 

 

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.  

 

 

 



Hindamise kirjeldus: 

Hindamisel lähtutakse Vinni-Pajusti Gümnaasiumi hindamisjuhendist. 

http://www.vpg.edu.ee/images/Dokumendid/VPG%20hindamisjuhend.pdf 

Õpilase teadmisi ja oskusi hindab aineõpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, hinnates õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust õppekavas esitatud nõuetele.   

Tulenevalt hindamise eesmärgist võivad hinded olla erineva tähtsusega (kaaluga). Hinde 

tähtsuse (kaalu) määrab õpetaja oma töökavas.   

Mitterahuldav hinne tuleb järgi vastata 10 päeva jooksul alates hinde teada saamise päevast.  

"5" - 90%-100%  

"4" - 75%-89%  

"3" - 50%-74%  

"2" - 20%-49%  

"1" - 0%-19%  

 

 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Kokkuvõttev hinne on põhikoolis keemia trimestrite- ja  aastahinne. Aastahinne kujuneb 

trimestrite  lõpuhinnetest. Hinnatakse  ka õpilase aktiivsust ja huvi õppetöös osalemisel. Seda 

arvestab aineõpetaja  juhul kui trimestri  hinne jääb kahe hinde vahele. Positiivsema hinde saab 

õpilane, kes on osalenud õppetöös aktiivselt. Negatiivsema hinde saab õpilane, kes osaleb 

õppetöös õpetaja korduvate  märkuste ja tööle suunamise toel. 

 

 

Muud nõuded ja märkused: 

 

 

http://www.vpg.edu.ee/images/Dokumendid/VPG%20hindamisjuhend.pdf

