
AINEKAART 

Ainevaldkond: Loodusained  

Õppeaine: Keemia 

Klass:  9 

Õpetaja: Anneli Vahesalu 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis   70 õppetundi 

Õpetamise aeg:    2017/2018               õppeaasta 

Õppekirjandus: Keemia õpik 9.klassile Avita 2012 

Keemia töövihik 9.klassile I ja II osa 

Vajalikud õppevahendid: 

Oksiidid, hapete, leeliste ja soolade lahused ning vajalikud katsevahendid aineklasside 

vaheliste reaktsioonide uurimiseks; olmekemikaalid ja katsevahendid nende 

happeliste/aluseliste omaduste uurimiseks; elektrijuhtivuse mõõtmise seade; mineraalide, 

ehitusmaterjalide ning klaasisortide näidised, soolad ja katsevahendid nende lahustuvuse 

uurimiseks, termomeeter temperatuurisõltuvuse uurimiseks, kaalud lahustatava soola massi 

määramiseks, areomeeter lahuste tiheduse mõõtmiseks, soolade lahustuvuse 

temperatuurisõltuvust iseloomustav graafik, soolade lahustuvustabel,  

 

Molekulimudelid; uuritavad süsinikuühendid (süsivesinikud, etanool, etaanhape) ja 

katsevahendid nende lahustuvuse uurimiseks; reaktiivid ja katsevahendid etanooli ja 

etaanhappe keemiliste omaduste uurimiseks, ainete/materjalide näidised (sh mitmesugused  

plastmaterjalid, nafta jt).  

 

Rasv, mitmesugused lahustid ja vajalikud katsevahendid rasva lahustuvuse uurimiseks; 

kütuste ja mitmesuguste süsinikuühenditel põhinevate materjalide näidised. 

 

Õppesisu: 

I osa: Anorgaaniliste ainete põhiklassid 

II osa: Aine hulk. Molaararvutused. 

III osa: Süsinik ja süsinikuühendid. 

IV osa: Süsinikuühendite  roll  looduses,  süsinikuühendid materjalidena 

 

Õpitulemused: 

9. klassi lõpetaja:  

1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises 

inimtegevuses;   

2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboleid ning 

saab aru lihtsamast keemiatekstist;  



3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja 

metallide pingerida ning leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi 

(lahustuvus, lahuse tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur vms);  

4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab  

lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires);  

5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused); 

6) plaanib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus 

kasutatavate kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades 

vajalikke ohutusnõudeid;  

7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste 

koostise alusel, kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab 

arvutustulemuste vastavust reaalsusele;  

8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning 

elukeskkonda ja sellesse säästvat suhtumist.  

 

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. 

 

 

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


Muud nõuded ja märkused: 

 

 


