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Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 2  

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“  

Lisa 4 

(muudetud sõnastuses) 

      

 

Ainevaldkond „Loodusained“ 

 

1. Üldalused  

1.1. Valdkonnapädevus 

Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilaste loodusteaduslikku 

pädevust, et kujuneks vastutustundlik ja ennastjuhtiv õpilane, kes: 

1) huvitub keskkonnast ja selle uurimisest, mõistab loodusteaduste omavahelisi seoseid; 

2) kasutab loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi keskkonna objektide, nähtuste ja 

nendevaheliste põhjuse-tagajärje seoste selgitamiseks ning analüüsimiseks mikro-, makro- ja 

megatasandil, kasutades loodus- ja täppisteadustele omast keelt ning mudeleid; 

3) sõnastab uurimisküsimusi ja hüpoteese, kavandab ja korraldab loodusteadusuuringuid, 

analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning teeb kehtivaid järeldusi ja ennustusi; 

4) lahendab probleeme ja langetab igapäevaeluga seotud põhjendatud otsuseid, rakendades 

süsteemseid loodusteaduslikke teadmisi ning kasutades loovat ja kriitilist mõtlemist; 

5) leiab erinevatest allikatest infot loodusteaduste ja tehnoloogia kohta, hindab seda kriitiliselt; 

kasutab õppimiseks, andmekogumiseks ning koostööks erinevaid meedia- ja 

tehnoloogiavahendeid; 

6) mõistab teaduse olemust, olulisust ja piiranguid, loodusteaduste ja tehnoloogia seoseid ning 

riske; 

7) väärtustab elurikkust ja jätkusuutlikku arengut, käitub turvaliselt, järgib tervislikke eluviise 

ning on ühiskondlikult aktiivse hoiakuga; 

8) teab loodusteaduste ning tehnoloogiaga seotud karjäärivõimalusi, on motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

 

1.2. Ainevaldkonda kuuluvate õppeainete arvestuslik maht  

Ainevaldkonna õppeained on bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia. Kohustuslikud kursused 

õppeaineti on järgmised:  

1) bioloogia 4 kursust: „Rakud ja organismid“, „Molekulaarsed protsessid“, „Pärilikkus ja 

evolutsioon“, „Inimene ja keskkond“; 

2) füüsika 5 kursust: „Füüsika meetod. Kinemaatika“, „Dünaamika“, „Elektromagnetism“, 

„Energia“, „Mikro- ja megamaailma füüsika“; 

3) geograafia 3 kursust, sealhulgas loodusgeograafias 2 kursust: „Maa kui süsteem“, 

„Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“, inimgeograafias 1 kursus: „Rahvastik 

ja majandus“; 

4) keemia 3 kursust: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“, „Orgaanilised ained“. 

 

Kohustuslike kursuste kõrval võib kooli õppekavas kirjeldada ja rakendada valikkursusi, mis 

lõimivad loodusainete õpetust teiste valdkondadega ja/või pakuvad süvenemist võimaldavaid 

teemakäsitlusi. 

Valikkursused võib kool koostada ise või valida gümnaasiumi riikliku õppekava lisades 8–15 

esitatud kursuste hulgast. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

Loodusteadusliku pädevuse all mõistetakse loodusteaduslikke teadmisi, uurimis- ja probleemi 

lahendamise oskusi ning jätkusuutlikku arengut väärtustavaid hoiakuid. See aitab märgata 
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igapäevaelu probleeme ning langetada arukaid ja põhjendatud otsuseid, kasutades 

loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi. Lisaks isiklikus elus hakkamasaamisele võimaldab 

loodusteaduslik pädevus eneseteostust tööl, sest tööjõuturul kasvab järjest vajadus 

loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas töötavate loovate, kriitiliselt mõtlevate ning oma 

teadmisi ja oskusi pidevalt täiendavate inimeste järele. 

Loodusteadusliku pädevuse tuumaks on loodusteaduslik maailmapilt, teaduslik mõtlemisviis 

ning seda väärtustav suhtumine, mida iseloomustab uudishimu ümbritsevate nähtuste vastu, 

avatud, kuid kriitiline mõtlemine ning järjekindel pürgimine tõenduspõhiste ja erapooletute 

teadmiste poole.  

Kontseptuaalne arusaamine ainest kujuneb siis, kui uued teadmised seotakse olemasolevate 

teadmiste ja kogemustega ning teistes loodusainetes õpituga. Olulisel kohal on arusaama 

kujunemine nähtuste põhjuse-tagajärje seostest ning maailma kirjeldamine eri tasandeil 

(mikro-, makro-, mega- ning sümboltasandil). Tähtis on õpitut üldistada ning kanda üle uude 

konteksti, millele aitavad kaasa loodusteaduslikud mudelid. Mudelite all mõistetakse füüsilisi 

objekte, jooniseid, kaarte, mõistekaarte, matemaatilisi kujutusviise, analoogiaid ning 

arvutisimulatsioone. Mudelid aitavad loodusteaduslikke objekte ja nähtusi mõista, uurida ja 

selgitada ning teha objektide ja süsteemide käitumise kohta järeldusi ning ennustusi. Õpilased 

koostavad ise mudeleid ning analüüsivad mudelite piiranguid.  

Loodusvaldkonna ainete õppimine aitab õpilastel mõista teaduse ja teaduslike teadmiste 

olemust. See tähendab eelkõige, et teaduslikud teadmised on tõenduspõhised ning täpsemate ja 

kaalukamate uurimistulemuste ilmnemisel ümberlükatavad – need asjaolud eristavad 

teaduslikke teadmisi isiklikest, religioossetest, poliitilistest vm tõekspidamistest. Õpilased 

peaksid mõistma, et teaduslike seisukohtade muutumine ei näita mitte teaduse nõrkust, vaid et 

teadus on avatud sotsiaalne süsteem, milles ülemaailmne teadlaste kogukond püüdleb maailma 

järjest täpsema ja objektiivsema kirjeldamise poole. Vaja on aru saada teaduse piirangutest, mis 

tähendab, et tehtud järeldused kehtivad üksnes korraldatud uurimuse kontekstis. Tulemuste 

kontekstist väljarebimine ehk liigne üldistamine või lihtsustamine võib viia mittekehtivate 

järeldusteni. Samuti tuleks kujundada õpilastes arusaama, et teadus ja tehnoloogia ei saa anda 

kunagi lõplikke vastuseid ühiskonnas esinevatele probleemidele. Kuigi need on oluline sisend 

sotsiaalsete ning poliitiliste otsuste langetamisel, tuleb viimaste käigus arvesse võtta mitut ning 

sageli vastuolulist asjaolu.  

Loodusvaldkonna kõigis aineis arendatakse õpilaste uurimisoskusi, mis hõlmavad objektide 

ning nähtuste vaatlemist, probleemide määratlemist, taustinfo kogumist ja analüüsimist, 

uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete kavandamist ning tegemist, 

usaldusväärsete andmete kogumist, nende analüüsi, tõlgendamist ja kehtivate järelduste 

sõnastamist. Uurimisoskuste omandamise üldisem eesmärk on nende kasutamine igapäevaelus, 

aidates õpilastel teha isiklikus elus arukaid ning kaalutletud otsuseid. 

Loodusainete tundides arendatakse õpilaste suhtlusoskusi. Infoühiskonnas on järjest olulisemad 

loodusteaduste kohta info otsimise, sellest arusaamise ning tõlgendamise oskused. 

Sotsiaalmeedia ja alternatiivsete infoallikate järjest suureneva kasutuse tingimustes tuleb 

õpilastel aidata eristada usaldusväärset ning tõenduspõhist infot kellegi isiklikust arvamusest 

või teabest, mis on mõjutatud majanduslikust või poliitilisest kasusaamisest. Õpilaste 

eneseväljendusoskused arenevad uurimistulemuste, projektitööde vm suulise esitlemise ja 

kirjaliku teksti loomise kaudu. Samuti arenevad nende argumenteerimisoskused, st oskus 

arutleda probleemide üle, põhjendada oma pakutud lahendusi, lähtudes loodusteaduslikest, 

sotsiaalsetest, majanduslikest, eetilistest jm vaatenurkadest ning tuginedes tõendusmaterjalile 

ja/või loogikale. 

Loodusainete tundides on tähtsal kohal väärtuste mõtestamine, nende üle arutlemine, nende 

põhjendamine või õigustamine, lähtudes nii õpilase isiklikust kui ka teiste vaatenurgast ning 

õppides arvestama eri seisukohti. Vaja on kujundada mõistmine, et ühiskond saab 

jätkusuutlikult areneda ainult siis, kui kõik me panustame elurikkuse säilimisse ja 
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elamisväärsesse elukeskkonda. Kujundatakse õpilaste arusaama akadeemilisest aususest, mida 

muuhulgas aitab tagada korrektne viitamine.  

Selleks, et õpilased sooviksid jätkata õpinguid loodusteaduste ja tehnoloogia erialadel, peaksid 

nad teadma nende erialade mitmekesisust ja eripära. Olulisel kohal on õpilaste arusaamise 

kujundamine sellest, milliseid isiklikke eesmärke tuleks tal õppides seada, et ta saaks valitud 

erialal pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi õppida.  

Loodusainete omavahelise lõiminguga kujuneb õpilastel arusaam loodus- ja tehiskeskkonnast 

kui terviksüsteemist ning iga loodusaine osast selles tervikus. Loodusaineid lõimitakse kolmel 

tasandil: loodusteadusliku pädevuse kujundamise, kattuva õppesisu ehk temaatilise lõimumise 

ning kooli õppekava ja loodusainete õpetajate koostöö kaudu.  

 

1.4. Võimalusi valdkonnaüleseks lõiminguks, üldpädevuste arengu toetamiseks ja 

õppekava läbivate teemade käsitlemiseks 

Loodusvaldkonna õppeainete õppimise kaudu toetatakse õpilastes kõigi riikliku õppekava 

üldosas kirjeldatud üldpädevuste arengut. 

Üldpädevuste saavutamist toetab valdkonnaüleselt õppeainete eesmärgipärane lõimimine teiste 

valdkondade õppeainetega ning läbivate teemade õpilase jaoks tähenduslik käsitlemine. Selle 

tulemusel kujuneb õpilasel suutlikkus rakendada oma teadmisi ja oskusi eri olukordades, 

kujundada enda väärtushoiakuid ja -hinnanguid ning võimalus omandada ettekujutus ühiskonna 

kui terviku arengust. Seejuures on väga oluline aineõpetajate süsteemne ja järjepidev koostöö. 

Üldpädevuste kujundamine ning läbivate teemade käsitlemise ja lõimingu korraldamise 

põhimõtted määratakse kooli õppekava üldosas ning rakendamine täpsustatakse 

valdkonnakavas. 

 

1.5. Õppe kavandamine ja korraldamine  

Õpet kavandades lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, loodusteaduslikust 

pädevusest ning loodusainete õpitulemustest. Selle kõrval toetatakse lõimingut teiste 

õppeainete ja läbivate teemadega. 

Loodusainete õppes saavad õpilased ise mõelda ja tegutseda ning panna oma võimeid proovile. 

Õpitu mõtestamine aitab kujundada sügavaid teadmisi, oskusi ning hoiakuid, mis kõik koos 

toetavad õpilase elus hakkamasaamist ning laiemas perspektiivis demokraatliku ning 

jätkusuutliku ühiskonna toimimist. Sellist õpikäsitust toetab mitmekesiste õppemeetodite 

kasutamine: arutelud, interaktiivsed loengud, uurimuslikud, sh praktilised tööd, esitlused, 

loodusteaduslike mudelite uurimine ja koostamine, vastastikune õpetamine, kvalitatiivsete ning 

kvantitatiivsete probleemülesannete lahendamine, väitlused, projektõpe, rollimängud jne. 

Aine sisu õpitakse, oskusi arendatakse ning hoiakuid kujundatakse probleemipõhiselt, mis aitab 

õpitut ja selle vajalikkust mõtestada. Otsuse tegemise, veaotsingu, strateegia valiku, disaini- või 

dilemmaprobleemid jms peaksid olema õpilasele isiklikult, ühiskondlikult ja/või globaalselt 

olulised.  

Õppe aluseks on uurimuslik käsitlus, kus arvestatakse õpilaste esitatud küsimusi ning toetatakse 

nende enesealgatust. Kasutatakse õppeülesandeid, mis arvestavad õpilaste eelteadmisi, huve 

ning võimeid. Erilist tähelepanu väärib õpilaste individuaalne eripära, sh ainealane andekus. 

Reageeritakse õpi- ja eluraskustele ning pakutakse õpiabi ja tuge õpivalikutes. 

Rühma- ja paaristööde kaudu kujundatakse õpilaste koostöö- ja plaanimisoskusi, erinevate 

seisukohtade ja teiste arvestamist ning kriitika talumist. Töid esitledes ja omavahel suheldes 

arenevad õpilaste eneseväljendusoskused.  

Loodusaineid õppides kujuneb õpilase teadlikkus loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud 

erialadest ning ametitest, mida tutvustatakse igapäevases õppes, ent kutsutakse ka 

külalislektoreid ning käiakse asutustes. Ülevaade töö sisust, töötingimustest, nõutavatest 

oskustest ning hariduslikest eeldustest võimaldab õpilasel kaalutleda enda huvide ja võimete 

sobivust mõne erialaga.  
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Mitmekesised õppemeetodid, probleemipõhine ja uurimuslik käsitlus, koostöine õppimine ning 

nüüdisaegsete õppekeskkondade kasutamine aitavad suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ning 

kujundada elukestvat õppijat. 

 

1.6. Hindamine  

Hindamine on õppe osa, mille kaudu toetatakse õpilase õppimist ja arengut. Hindamisel 

saadakse ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase isikupärasest arengust ning toetatakse 

selle kaudu õpilase kujunemist positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnanguga 

ennastjuhtivaks õppijaks. Hindamise tulemusega saab õppija tagasisidet oma edenemise kohta 

õppimisel ja õpistrateegiate valikuteks. Õpetaja saab teavet oma õpetamise tulemuslikkuse 

kohta ning sisendit nii õppe kui ka iseenda pädevuste arendamiseks. 

Õpilast hinnatakse õppimise kestel kujundavalt ning teemade, kursuste ja kooliastme lõpus 

kokkuvõtvalt. Hindamine peab olema kooskõlas taotletavate õpitulemustega. Seda aitavad 

tagada mitmekesised hindamismeetodid, et toetada õpilase teadmiste ning eri oskuste ja 

hoiakute arengut. 

Diagnostiliselt hinnates selgitab õpetaja kursuse või teema alguses õpilase tugevad ja nõrgad 

küljed, sh loodusteaduslikud väärarusaamad ning spetsiifilised õpiraskused, et kavandada 

edasist õpetamist.  

Õppe ajal saab õpilane suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet oma õppimise edenemise kohta. 

Kirjaliku tagasiside annab õpetaja jooksvalt suuremahulise töö, näiteks õpimapi, essee, 

uurimistöö jne edasiarendamiseks.  

Hindamist kasutatakse õppimise osana, kui õpilased enda või kaaslaste tehtud tööd 

kokkulepitud kriteeriumide põhjal hindavad. Selle käigus õpivad õpilased oma vigu märkama 

ja neid analüüsima. 

Õpilased arutlevad iseseisvalt, rühmas või koos õpetajaga õppimise üle – mis läks töös hästi ja 

mida saaks järgmisel korral paremini teha. E-keskkondade, klassiarutelu vms kaudu annavad 

õpilased tagasisidet õpetajale selle kohta, kuidas neil läheb ning kuidas oleks parem õppida. 

Hindamise muudavad läbipaistvaks hindamiskriteeriumid ehk hindamismudelid. Need on eriti 

vajalikud avatud ja/või loovat mõtlemist nõudvate õppeülesannete edukaks sooritamiseks 

(uurimistööd, ettekanded, esseed, vaatmikud, õpilaste koostatud loodusteaduslikud mudelid 

jms). Hindamismudelid muudavad õpilasele arusaadavamaks õpetaja ootused, võimaldavad tal 

enda õppimist juhtida ning anda edasiviivat tagasisidet kaaslastele. Lisaks aitavad need õpetajal 

panna kokkuvõtvat hinnet, kui töö on valmis, ning õpilane saab paremini aru, kuidas hinne 

kujunes. 

Hindamisviiside ja -vormide valikul arvestatakse seda, et gümnaasiumis suureneb keerukamate 

ning suuremat pingutust nõudvate teadmiste ja oskuste osakaal. Hinnatakse probleemide 

lahendamise, analüüsimise, järelduste, üldistuste ja otsuste tegemise ning põhjendamise oskust 

jms.  

Lisaks testidele ja kontrolltöödele hinnatakse esitlust, vaatmikku, uurimistöö aruannet, esseed, 

koostatud loodusteaduslikku mudelit, sh mõistekaarti, kollektsiooni, videot, õpimappi, 

projektitöö käigus väljatöötatud disaini või lahendust vm. Uurimisoskusi hinnatakse ka 

osaoskustena, milleks on uurimisküsimuse esitamine või katse kavandamine etteantud 

situatsiooni või katsevahendite põhjal, järelduste tegemine etteantud andmete alusel, 

korraldatud katse kvaliteedi ja tulemuste kriitiline hindamine, ettepanekute tegemine 

katsetulemuste usaldusväärsuse tõhustamiseks ning kehtivate järelduste saamiseks.  

Hoiakute ning väärtushinnangute kujundamisel on tähtsal kohal õpilase enesehindamine. 

Õpilase hoiakud ja väärtushinnangud ei ole otseselt kokkuvõtva hindamise objektiks. Neid 

hinnatakse õpilase oskuse kaudu väärtusi mõtestada, st nende üle arutleda, neid põhjendada 

ning õigustada isiklikust või teiste vaatenurgast lähtudes.  

Probleemülesannete korral on hindamise kriteeriumid lahenduse otstarbekohasus ja 

põhjenduste arv ning sotsiaalsete, eetiliste, majanduslike jm aspektide esiletoomine, 
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originaalsus, loogilisus ja korrektse loodusteadusliku sõnavara kasutamise määr. 

Loodusteadusessee puhul on hindamise kriteeriumid probleemiseade selgus, näidete ja 

põhjenduste arv ning loogilisus, korrektsete loodusteaduslike mõistete kasutamise määr, 

järelduste kehtivus, teksti osade üldine sidusus ning autori mõtete originaalsus. 

 

1.7. Õppekeskkond  

Kool tagab innustava, koostööle suunatud ning turvalise õppekeskkonna, kus märgatakse ja 

tunnustatakse õpilase pingutusi ning edasiminekut. Sõbralik õhkkond ja üksteise aitamine 

loovad tingimused, et õpilased saavad pühenduda õppimisele ning tekkinud raskuste 

ületamisele. Oluline on demokraatlikule ühiskonnale omaste väärtuste kujundamine. 

Aktseptitakse eri seisukohtade olemasolu, arutletakse nende üle ning hinnatakse neid, lähtudes 

tõenduspõhistest faktidest ning demokraatliku ühiskonna aluspõhimõtetest. Õpilased 

kaasatakse õppe kavandamisse ning õppele hinnangu andmisse.  

Õpitakse võimalikult mitmekesistes keskkondades, sh looduskeskkonnas, muuseumides, 

looduskoolides, teadushuvihariduskeskustes, ettevõtetes jm. Kasutatakse kõrgkoolide 

pakutavaid võimalusi, näiteks laborid, kursused jms. Õppes rakendatakse nüüdisaegseid 

õppematerjale ja digivahendeid ning e-õppekeskkondi, mis toetavad ühtlasi õpilaste 

digipädevuse arengut. 

Praktiliste tööde tegemiseks on vaja katsevahendeid ja -materjale ning nende säilitamise 

tingimusi, samuti klassiruumi spetsiaalsete laudadega. Õpilased peavad saama kasutada sooja 

vett, valamuid ja elektripistikuid. Õpetajal on vaja näitvahendeid ja tehnilisi võimalusi nende 

kasutamiseks.  

Praktiliste tööde korraldamiseks jagatakse suured klassid võimaluse korral väiksemateks 

rühmadeks. Tuleb tagada laboritööde tegemise ohutus ja tulemuslikkus.  

 

2. Ainekavad  

2.1. Bioloogia 

2.1.1. Õppeaine kirjeldus  

Gümnaasiumi bioloogia tugineb põhikooli bioloogia õppimise ajal omandatud teadmistele, 

oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, 

matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga. Selle kaudu omandab õpilane positiivse hoiaku 

kõige elava ja ümbritseva suhtes ning õpib väärtustama vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. 

Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga 

on alus sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks. Bioloogiat õppides saab õpilane 

probleemülesannete lahendamise kaudu tervikülevaate elu mitmekesisuse, organismide ehituse 

ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni, ökoloogia ning keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia 

alustest. Seejuures saab õpilane ülevaate ka bioloogiateaduse peamistest seaduspärasustest, 

teooriatest ja tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja erialadest, mis aitab 

tal valida elukutset.  

Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile 

tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilane saab probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste 

analüüsi ja tõlgendamise oskused. Olulisel kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik 

esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Ühtlasi omandab 

õpilane igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste langetamise 

oskused, mis suurendavad tema toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Õppimine on probleemülesannete põhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui 

individuaalsetest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. Aktiivõppe 

põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev uurimuslik 

käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemülesannete 

lahendamine, millega kaasneb õpilase kõrgemate mõtlemistasandite areng. Kõigis 
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õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi. Selle käigus saavutab õpilane erinevate, sh 

elektroonsete teabeallikate rakendamise ning neis leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskuse. 

Tähelepanu pööratakse õpilase sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele, kasutades 

mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, rollimänge, 

diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õuesõpet, õppekäike jne. Kõige sellega 

kujunevad õpilasel bioloogiateadmised ja -oskused, mis võimaldavad tal erinevaid 

loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. Seejuures süvendatakse 

bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset hoiakut, mis võtab 

igapäevaprobleemide lahendamisel arvesse teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilis-

moraalseid aspekte ning õigusaktides sätestatut.  

Kõige selle tulemusel kujuneb õpilasest aktiivne kodanikuühiskonna liige, kes oskab ja tahab 

keskkonnaprobleeme märgata ning nende lahendamisele adekvaatselt kaasa aidata. 

 

2.1.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Õpilane: 

1) väärtustab bioloogiateadmisi ja -oskusi ning hoiakuid nüüdisaja loodusteaduste, tehnoloogia 

ja inseneeria tähtsate komponentidena ning saab aru loovuse ja innovatsiooni osast teaduse ja 

tehnoloogia arengus, nende omavahelistest seostest, piirangutest ja riskidest ning tähtsusest 

igapäevaelus; 

2) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning 

organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga, kasutab korrektset 

bioloogiasõnavara; 

3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust, 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 

4) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: oskab sõnastada 

uurimisküsimusi ja hüpoteese, plaanida vaatlusi ja katseid, ohutusnõudeid silmas pidades 

korraldada bioloogiauuringuid, analüüsida ja teha korrektseid järeldusi ning esitada saadud 

tulemusi suuliselt ja kirjalikult; 

5) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning 

prognoosida nende tagajärgi, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele ja õigusalastele seisukohtadele; 

6) kasutab bioloogiainfo erinevaid allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt neis sisalduva teabe 

tõenduspõhisust, eristab seda pseudoteaduslikest seisukohtadest ja kasutab teadusinfot 

loodusprotsesse selgitades ning probleeme lahendades; 

7) on omandanud süsteemse ülevaate nüüdisaja bioloogia arengusuundadest ja sellega seotud 

elukutsetest ning kasutab bioloogiateadmisi ja -oskusi karjäärivalikul; on motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

 

2.1.3. Õpitulemused 

I kursus „Rakud ja organismid“ 

Bioloogia uurimisvaldkonnad 

Õpilane: 

1) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid 

bioloogiateadusi ja elukutseid; 

2) kavandab ja teeb eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 

3) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile 

põhjendatud hinnanguid. 

Organismide koostis 

Õpilane: 

1) seostab vee omadusi organismide talitlusega; 
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2) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses; 

3) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 

4) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid. 

Eukarüootsed rakud 

Õpilane: 

1) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning 

eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 

2) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 

3) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel ning selgitab loomaraku osade 

ülesandeid raku bioloogilistes protsessides; 

4) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, 

mikrofotodel ja joonistel. 

Organismide areng 

Õpilane: 

1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 

2) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi ning 

põhjendab nende vajalikkust; 

3) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi; 

4) võrdleb ja toob näiteid otsese ja moondelise arengu kohta eri organismirühmadel; 

5) selgitab olulisemaid etappe inimese embrüogeneesis; 

6) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab 

pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 

 

II kursus „Molekulaarsed protsessid“ 

Organismide energiavajadus 

Õpilane: 

1) analüüsib energiavajadust ja energia saamist autotroofidel ja heterotroofidel ning toob 

sellekohaseid näiteid; 

2) selgitab ja väärtustab fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust taimedele, protsessi 

olulisust teistele organismidele ning kogu biosfäärile; 

3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises; 

4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid. 

Molekulaargeneetilised põhiprotsessid 

Õpilane: 

1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 

2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 

3) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 

4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 

5) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega. 

Viirused ja bakterid 

Õpilane: 

1) iseloomustab viiruste levikut ja paljunemist ning nende organismisisest toimet; 

2) võrdleb bakteriraku ehitust ja talitlust päristuumsete rakkudega; 

3) seostab inimesel levinumaid viirus- ja bakterhaigusi nende vältimise võimalustega ning 

väärtustab tervislikke eluviise ja vaktsineerimise tähtsust; 

4) lahendab geenitehnoloogiliste rakenduste dilemmaprobleeme, arvestades teaduslikke, 

majanduslikke, eetilisi ja seadusandlikke seisukohti; 

5) toob näiteid bakterite ja viiruste geenitehnoloogiliste kasutusvõimaluste, sellega seotud 

teadusharude ning elukutsete kohta. 
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III kursus „Pärilikkus ja evolutsioon“ 

Pärilikkus ja muutlikkus 

Õpilane: 

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 

2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 

3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 

4) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega; 

5) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadustest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest 

ning suguliitelisest pärandumisest; 

6) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes. 

Bioevolutsioon 

Õpilane: 

1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 

2) toob näiteid loodusteaduste uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 

3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 

4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi ning toob nende 

kohta näiteid; 

5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes, toob selle kohta näiteid; 

6) selgitab evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme 

ning avaldumisvorme ja toob nende kohta näiteid; 

7) võrdleb inimese eripära inimahvidega ning hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa 

nüüdisinimese evolutsioonis; 

8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse. 

 

IV kursus „Inimene ja keskkond“ 

Inimese talitluse regulatsioon 

Õpilane: 

1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 

2) selgitab ja analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 

3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende põhjustega ning väliste 

ilmingutega; 

4) seostab sisesekretsiooninäärmete ja nende eritatavate hormoonide rolli inimese talitluste 

regulatsioonis ning selgitab selle seost neuraalse regulatsiooniga; 

5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ja vaktsineerimise tähtsust; 

6) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 

7) analüüsib inimese energiavajadust ning termoregulatsiooni mehhanisme. 

Ökoloogia 

Õpilane: 

1) analüüsib abiootiliste ja biootiliste keskkonnategurite mõju graafikuid ning toob näiteid 

nende rakendusvõimaluste kohta; 

2) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta 

ökosüsteemis; 

3) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ja seda ohustavaid tegureid; 

4) toob näiteid organismide kooseluvormide kohta ja analüüsib nende toimimist; 

5) koostab ja analüüsib ökosüsteemi (nt biosfääri jt) läbiva energiavoo skemaatilisi jooniseid 

ning lahendab ökopüramiidi reegli ülesandeid. 

Keskkonnakaitse 

Õpilane: 

1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 

tegevusesse looduskeskkonnas; 
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2) selgitab elurikkuse kaitse olulisust ning väärtustab iga inimese vastutust selle eest, näitab 

üles ühiskondlikku aktiivsust, mis tugineb loodusteaduslikel teadmistel; 

3) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab kestliku 

arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, teadvustab rohepöörde 

olulisust; 

4) selgitab Eesti looduskaitseseaduses esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob 

nende kohta näiteid; 

5) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke, eetilisi ja seadusandlikke seisukohti. 

 

2.2. Füüsika 

2.2.1. Õppeaine kirjeldus 

Füüsika kuulub loodusteaduste hulka, olles väga tihedas seoses matemaatikaga. Füüsika paneb 

aluse tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnikaga seotud elukutseid. 

Füüsikaõppes arvestatakse loodusainete vertikaalse ning horisontaalse lõimimise vajalikkust. 

Vertikaalse lõimimise korral on ühised teemad loodusteaduslik meetod, looduse tasemeline 

struktureeritus, vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), energia, 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, tehnoloogia, elukeskkond ning ühiskond. 

Vertikaalset lõimimist toetab õppeainete horisontaalne lõimumine.  

Gümnaasiumi füüsikaõppe eesmärk on jagada vajalikke füüsikateadmisi tulevasele kodanikule, 

kujundada temas keskkonna- ja ühiskonnahoidlikke ning jätkusuutlikule arengule orienteeritud 

hoiakuid. Gümnaasiumis käsitletakse füüsikalisi nähtusi süsteemselt ja holistlikult, arendades 

terviklikku ettekujutust loodusest ning pidades tähtsaks olemuslikke seoseid tervikpildi osade 

vahel. Võrreldes põhikooliga tutvutakse sügavamalt erinevate vastastikmõjude ja nende 

põhjustatud liikumisvormidega ning otsitakse liikumisvormide vahel seoseid. Õpilaste kriitilise 

ja süsteemmõistelise mõtlemise arendamiseks lahendatakse füüsikaliselt eri aine- ja 

eluvaldkondades esinevaid probleeme, plaanitakse ning korraldatakse eksperimente, kasutades 

loodusteaduslikku uurimismeetodit. Ülesandeid lahendades on lubatud kasutada valemite lehti, 

pidades olulisemaks valemite füüsikalise sisu mõistmist ja õiges kontekstis rakendamist kui 

valemite pähetuupimist.  

Õppes kujundatakse väärtushinnangud, mis määravad õpilaste suhtumise füüsikasse kui 

kultuurifenomeni, avavad füüsika rolli tehnikas, tehnoloogias ja elukeskkonnas ning ühiskonna 

jätkusuutlikus arengus. Gümnaasiumi füüsikaõppes taotletakse koos teiste õppeainetega 

õpilastel nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonda säästva hoiaku ning analüüsioskuse 

kujunemist. Gümnaasiumi füüsikaõppes kujundatavad üldoskused erinevad põhikooli 

füüsikaõppes saavutatavaist deduktiivse käsitlusviisi ulatuslikuma rakendamise ning tehtavate 

üldistuste laiema kehtivuse poolest. Füüsikaõpe muutub gümnaasiumis spetsiifilisemaks, kuid 

samas seostatakse füüsikateadmised tihedalt ja kõrgemal tasemel ülejäänud õppeainete 

teadmistega ning põhikoolis õpituga.  

Gümnaasiumi füüsikaõpe koosneb viiest kohustuslikust kursusest ning kahest valikkursusest. 

Esimeses kursuses „Füüsika meetod. Kinemaatika“ seletatakse, mis on füüsika, mida ta suudab, 

mille poolest eristub füüsika teistest loodusteadustest ning mil viisil ta nendega seotud on. 

Süvendatakse loodusteadusliku meetodi rakendamist, avardades teadmisi ja oskusi mõõtmisest 

kui eksperimentaalteaduste alusest.  

Teises kursuses „Dünaamika“ avatakse mehaaniliste mudelite keskne roll loodusnähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. Kuna kogu nüüdisaegses füüsikas domineerib vajadus arvestada 

aine ja välja erisusi, käsitletakse kolmandas kursuses „Elektromagnetism“ elektromagnetvälja 

näitel väljade kirjeldamise põhivõtteid ning olulisemaid elektrilisi ja optilisi nähtusi.  

Neljandas kursuses „Energia“ vaadeldakse keskkonda energeetilisest aspektist. Käsitletakse 

alalis- ja vahelduvvoolu ning soojusnähtusi, ent ka mehaanilise energia, soojusenergia, 

elektrienergia, valgusenergia ja tuumaenergia omavahelisi muundumisi. Viiendas kursuses 
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„Mikro- ja megamaailma füüsika“ arutletakse füüsikaliste seaduspärasuste ning protsesside üle 

mastaapides, mis erinevad inimese karakteristlikust mõõtmest (1 m) rohkem kui miljon korda.  

Kolme viimase kohustusliku kursuse läbimise järjestuse määrab õpetaja. Praktiliste tegevuste 

loetelus on esitatud üldisemad teemad, millest õpetaja kavandab kas praktilistel töödel, IKT-l, 

näit- või osaluskatsetel põhinevad tegevused.  

Kaks ainekavas kirjeldatud valikkursust võimaldavad omandada eelkõige kahe viimase 

kohustusliku kursuse õppesisu laiemalt ning sügavamalt. Kumbki kursus sisaldab 15 moodulit, 

igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgast valib õpetaja kuni 8 moodulit. Kursus „Füüsika 

ja tehnika“ süvendab õpilaste teadmisi kohustusliku kursuse „Energia“ temaatikas, tuues esile 

füüsika tehnilisi rakendusi. Valikkursus „Teistsugune füüsika“ süvendab kohustuslikku kursust 

„Mikro- ja megamaailma füüsika“. 

 

2.2.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Füüsika õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et lisaks valdkonnapädevuses kirjeldatud 

eesmärkidele õpilane: 

1) väärtustab füüsikat kui looduse põhjuslikke seoseid uurivat teadust, mõistab mudelite 

tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut piiratust; 

2) rakendab omandatud füüsikateadmisi ning protsessioskusi igapäevaelu ja tehnoloogiaga 

seotud probleemülesandeid kvantitatiivselt lahendades ning info usaldusvääruse ja 

teaduslikkuse kontrolliks; 

3) kavandab ja korraldab ohutult uurimusi loodusnähtusi kirjeldavate füüsikaliste mudelite 

leidmiseks või kontrollimiseks; 

4) analüüsib graafiliselt, analüütiliselt ja statistiliselt füüsikaliste parameetrite mõõtmistel 

saadud andmekogumeid; 

5) mõistab füüsika rolli teiste loodusteaduste seas ning interdistsiplinaarsete uurimissuundade 

tähtsust teaduses ja tehnoloogias. 

 

2.2.3. Õpitulemused  

I kursus „Füüsika meetod. Kinemaatika“ 

Õpilane: 

1) selgitab loodusteadusliku meetodi olemust ja teab, et katsetulemusi üldistades jõutakse 

mudelini; 

2) põhjendab mõõteseaduse vajalikkust üldaktseptitavate mõõtmistulemuste saamiseks; 

3) mõistab mõõdetava suuruse ja mõõtmistulemuse suuruse väärtuse erinevust; 

4) teab ja rakendab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhisuurusi ning nende 

mõõtühikuid; 

5) teab, et korrektne mõõtetulemus sisaldab ka määramatust, ning kasutab mõõtmisega 

kaasnevat mõõtemääramatust hinnates standardhälvet; 

6) teab, et keha liikumist iseloomustab kiirus, ning toob näiteid liikumise suhtelisuse kohta; 

7) eristab skalaarseid ja vektoriaalseid füüsikalisi suurusi ning toob nende kohta näiteid; 

8) selgitab füüsikaliste suuruste (kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe) tähendusi ning nende 

suuruste mõõtmise viise; 

9) uurib ühtlast sirgjoonelist liikumist ja ühtlaselt muutuvat sirgjoonelist liikumist ning 

analüüsib saadud tulemusi; 

10) analüüsib teepikkuse, kiiruse ja kiirenduse graafikuid; 

11) uurib ringliikumist, mõõtes ja arvutades füüsikalisi suurusi: pöördenurk, periood, sagedus, 

nurkkiirus, joonkiirus ja kesktõmbekiirendus;  

12) rakendab probleemülesandeid lahendades järgmisi seoseid: 𝑣 =  
∆𝑥

∆𝑡
; 𝑠 = 𝑥 − 𝑥0;  

𝑎 =  
𝑣−𝑣0

𝑡
; 𝑥 =  𝑥0 + 𝑣𝑡; 𝑠 =  𝑣0𝑡 + 

𝑎𝑡2

2
; 𝑠 =  

𝑣2−𝑣0
2

2𝑎
; 𝜔 =  

𝜑

𝑡
; 𝑣 =  𝜔𝑟;  
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𝜔 =  
2𝜋

𝑇
 = 2𝜋𝑓; 𝑎 =  𝜔2𝑟 =  

𝑣2

𝑟
. 

 

II kursus „Dünaamika“ 

Õpilane: 

1) kasutab jõudu kui vektorsuurust kehadevahelist vastastikmõju analüüsides, oskab graafiliselt 

ja analüütiliselt leida kehale mõjuvat resultantjõudu; 

2) rakendab Newtoni seaduseid probleemülesandeid lahendades ja igapäevaelu situatsioone 

analüüsides; 

3) analüüsib orbitaalliikumist, kasutades inertsi ja kesktõmbejõu mõistet; 

4) rakendab impulsi jäävuse seadust probleemülesandeid lahendades ja igapäevaelu 

situatsioone analüüsides; 

5) seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise kohta 

looduses ja rakenduste kohta tehnikas; 

6) kasutab gravitatsiooniseadust ja raskusjõu, keha kaalu ja toereaktsiooni mõistet 

probleemülesandeid lahendades; 

7) kavandab ja teeb katsed jäikuse ja hõõrdeteguri määramiseks ning analüüsib katsete 

tulemusi; 

8) rakendab looduses ja tehnikas toimuvate nähtuste selgitamiseks mehaanilise energia jäävuse 

seadust ning mehaanilise töö, võimsuse ja kasuteguri mõistet; 

9) uurib võnkumisi ja kasutab nende analüüsimiseks järgmisi füüsikalisi suurusi: hälve, 

amplituud, periood, sagedus ja faas; 

10) uurib hälbe, kiiruse, kiirenduse, kineetilise ja potentsiaalse energia muutumist pendli 

võnkumisel nii graafiliselt kui ka analüütiliselt; 

11) selgitab resonantsi nähtust ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja tehnikas;  

12) kasutab lainenähtuste selgitamisel füüsikalisi suurusi (lainepikkus, laine levimiskiirus, 

periood ja sagedus);  

13) rakendab imitatsioone lainete peegeldumise, interferentsi ja difraktsiooni uurimiseks ning 

toob nende kohta näiteid loodusest ning tehnikast;  

14) rakendab probleemülesandeid lahendades järgmisi seoseid: ∆(𝑚1𝑣1⃗⃗⃗⃗ +  𝑚2 𝑣2⃗⃗⃗⃗  ) = 0;  

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 ; 𝐹 = 𝑚𝑎; 𝐴 = 𝐹𝑠𝑐𝑜𝑠𝛼; 𝐹 =  𝜇𝑁; 𝐹 = 𝑘∆𝑙;  𝑃 = 𝑚(𝑔 ± 𝑎); 𝐸𝑘 = 
𝑚𝑣2

2
; 

1) 𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ; 𝐸𝑚𝑒ℎ = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝; 𝑣 =  
𝜆

𝑇
=  𝜆𝑓. 

 

III kursus „Elektromagnetism“ 

Õpilane: 

1) seostab laetud kehade vastastikmõju elektrostaatilise välja olemasoluga, võrdleb ainet ja 

välja, kasutab väljatugevuse mõistet elektrostaatilise välja kirjeldamiseks; 

2) rakendab laengu jäävuse seadust, superpositsiooni printsiipi ja Coulomb’i seadust 

probleemülesandeid lahendades; 

3) visualiseerib elektrivälja jõujoonte toel staatilisi elektrivälju ja määrab elektriväljas laenguga 

kehale mõjuva jõu suuna; 

4) selgitab pinge mõistet ning rakendab pinge ja väljatugevuse seost probleemülesandeid 

lahendades; 

5) kasutab magnetinduktsiooni mõistet magnetvälja kirjeldamiseks; 

6) visualiseerib magnetvälja jõujoonte toel magnetvälja ja määrab magnetväljas liikuvale 

laengule mõjuva Lorentzi jõu suuna; 

7) rakendab Ampere’i seadust probleemülesandeid lahendades;  

8) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni 

elektromotoorjõu mõistet; 

9) selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi; 
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10) selgitab elektromagnetlaine levimist kasutades elektrivälja ja magnetvälja mõistet; 

11) oskab liigitada elektromagnetlaineid ja paigutada neid elektromagnetlainete skaalale; 

12) kirjeldab joonisel või arvutiimitatsiooniga interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas ning 

toob nende rakendamise näiteid; 

13) seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas; 

14) kavandab ja teeb katse läbipaistva aine murdumisnäitaja määramiseks, kirjeldab valguse 

spektriks lahutamise võimalusi; 

15) selgitab joonspektri tekkimist ja valguse dualismiprintsiipi ning toob näiteid 

spektraalanalüüsi rakendamise kohta; 

16) rakendab probleemülesandeid lahendades järgmisi seoseid: 𝐼 =  
𝑞

𝑡
; 𝐹 = 𝑘

𝑞1𝑞2

𝑟2 ; 

𝐹 = 𝐾
𝐼1𝐼2

𝑑
𝑙; 𝐸 =

𝐹

𝑞
; 𝑈 = 

𝐴

𝑞
; 𝜑 =  

𝐸𝑝

𝑞
; 𝐸 =  

𝑈

𝑑
; 𝐹𝐿 =  𝑞𝑣𝐵𝑠𝑖𝑛𝛼; 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼; 

𝜙 = 𝐵𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼; 𝜀𝑖 =  −
𝛥𝜙

𝛥𝑡
; 

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛾
= 𝑛; 𝑛 =  

𝑐

𝑣
; 𝐸 = ℎ𝑓. 

 

IV kursus „Energia“ 

Õpilane: 

1) selgitab elektrivoolu tekkemehhanismi metallides, vedelikes ja gaasides mikrotasemel; 

2) kavandab ja teeb katse vooluallika elektromotoorjõu ja sisetakistuse määramiseks ning 

analüüsib tulemusi; 

3) analüüsib graafiliselt metallide eritakistuse sõltuvust temperatuurist; 

4) uurib leedlambi takistuse sõltuvust rakendatavast pingest ja polaarsusest ning analüüsib katse 

tulemusi; 

5) selgitab pooljuhtseadmete tööpõhimõtet ja rakendusi; 

6) võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu ning analüüsib vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse ajast 

sõltuvuse graafikuid; 

7) selgitab trafo ja generaatori toimimispõhimõtet ja rakendusi vahelduvvooluvõrgus ning 

elektrienergia ülekandes; 

8) nimetab ideaalgaasi mudeli tunnuseid ning seostab mikro- ja makroparameetreid; 

9) rakendab ideaalgaasi olekuvõrrandit probleemülesandeid lahendades;  

10) kasutab isoprotsesside graafikuid termodünaamiliste protsesside analüüsimiseks; 

11) võrdleb avatud süsteemi ja suletud süsteemi mõistet; 

12) rakendab termodünaamika I ja II seadust probleemülesandeid lahendades ning seletab 

kvalitatiivselt entroopia mõistet; 

13) seostab termodünaamika seadusi soojusmasinate tööpõhimõttega; 

14) analüüsib taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuga seotud probleeme; 

15) rakendab probleemülesandeid lahendades järgmisi seoseid: 𝐼 = 𝑞𝑛𝑣𝑆; 𝑅 =  𝜌
𝑙

𝑆
; 

𝐼 =  
𝑈

𝑅
; 𝐼 =  

𝜀

𝑅+𝑟
; 𝐴 = 𝐼𝑈𝛥𝑡; 𝑁 = 𝐼𝑈 =  

𝐼𝑚𝑈𝑚

2
= 

𝐼𝑚

√2
 
𝑈𝑚

√2
; 𝐸𝑘 = 

3

2
𝑘𝑇; 𝑝 = 𝑛𝑘𝑇; 𝑝𝑉 =  

𝑚

𝑀
𝑅𝑇; 

𝑄 =  𝛥𝑈 + 𝐴; 𝜂 =  
𝑇1−𝑇2

𝑇1
. 

 

V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“ 

Õpilane: 

1) võrdleb reaalgaasi ja ideaalgaasi mudeleid; 

2) kasutab küllastunud auru, absoluutse niiskuse, suhtelise niiskuse ja kastepunkti mõistet ning 

seostab neid ilmastikunähtustega; 

3) selgitab pindpinevust, märgamist ja kapillaarsust ning toob näiteid nende nähtuste esinemise 

kohta looduses ja tehnikas; 

4) kirjeldab aine olekuid, kasutades faasi ja faasisiirde mõistet, ning analüüsib faasidiagrammi 

toel faasisiirdeid erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel; 

5) rakendab Einsteini võrrandit välisfotoefekti kohta ning võrdleb välis- ja sisefotoefekti; 
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6) selgitab elektronide difraktsiooni, kasutades leiulaine mõistet; 

7) võrdleb aatomeid ja molekule nanoosakestega ning teab nanotehnoloogia rakendusi; 

8) analüüsib eriseoseenergia ja massiarvu sõltuvuse graafikut ning selgitab tuumaenergia 

vabanemist tuumade lõhustumis- ja sünteesireaktsioonide käigus; 

9) seletab radioaktiivse dateerimise meetodi olemust ning toob näiteid selle meetodi 

rakendamise kohta; 

10) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning analüüsib tuumaenergeetika eeliseid ja 

sellega seonduvaid ohte; 

11) võrdleb ioniseeriva kiirguse liike, analüüsib ioniseeriva kiirguse mõju elusorganismidele 

ning võimalusi kiirguskaitseks; 

12) võrdleb Päikesesüsteemi põhiliste koostisosade mõõtmeid ja liikumist; 

13) selgitab tähtede evolutsiooni ja planeedisüsteemide tekkimist; 

14) selgitab galaktikate ehitust ja evolutsiooni; 

15) selgitab universumi tekkimist ja arengut Suure Paugu teooria põhjal; 

16) rakendab probleemülesandeid lahendades järgmisi seoseid: 𝜑 =
𝑎

𝐴𝑡0
100%;  

 𝜎 =
𝐹𝑝

𝑙
=

𝐸𝑝

𝑆
; ℎ𝑓 = 𝐴 +

𝑚𝑒𝑣
2

2
; 𝐸𝑠 = 𝛥𝑚𝑐2. 

 

2.3. Geograafia 

2.3.1. Õppeaine kirjeldus 

Geograafial on oluline panus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse ning kõigi üldpädevuste 

arendamisse. Õppes tuginetakse põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele. 

Geograafia loob head eeldused nii valdkonnaüleseks õppimiseks kui ka loodus- ja sotsiaalainete 

lõimimiseks, aidates õpilastel näha seoseid matemaatikas, füüsikas, bioloogias, keemias ning 

ajaloos ja ühiskonnaõpetuses õpitava vahel. 

Geograafiat õppides saavad õpilased süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest 

nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja vastastikustest seostest. Õpilastel 

kujuneb arusaam Maast kui tervikust ning keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest 

nii isiklikul, kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Maailma eri piirkondadega tutvumine 

võimaldab õpilastel mõista iga koha unikaalsust ja samas kohtade üleilmset seotust, mis 

tähendab, et ühed ja samad protsessid võivad eri kohtades toimida erinevalt, sõltudes koha 

looduslikest, majanduslikest või sotsiaalsetest oludest. Geograafiat õppides arenevad õpilaste 

ruumilise mõtlemise ja ruumianalüüsi oskused. 

Geograafiatundides saavad õpilased arutleda aktuaalsetel ja olulistel ühiskondlikel teemadel, 

mis aitavad neil oma aineteadmisi mõtestada. See loob eeldused, et kujuneksid aktiivsed ja 

teadlikud ühiskonnaliikmed, kes märkavad igapäevaelu probleeme ning oskavad neile 

põhjendatud lahendusi pakkuda. Õpingute käigus areneb oskus hinnata oma otsustuste või 

tegevuse otseseid ja kaudseid tagajärgi.  

Infoühiskonnas on järjest tähtsamad infotehnoloogia kasutamise ja kriitilise mõtlemise 

oskused. Geograafiatundides õpivad õpilased kasutama eri teabeallikaid, sh kaardirakendusi ja 

andmeportaale, ning kriitiliselt hindama teabe usaldusväärsust. 

Õppes lähtutakse uurimuslikust õppest, mille käigus arenevad õpilaste probleemilahendamis- 

ja uurimisoskused. Õpitakse probleeme nägema, hüpoteese ja uurimisküsimusi sõnastama, 

uuringut plaanima ja tegema, samuti andmeid koguma vaatlusi, mõõdistamisi, küsitlusi või 

intervjuusid korraldades, ent ka teisestest allikatest, nagu kaartidelt ja satelliidifotodelt, 

andmeportaalidest jm. Andmeid töödeldes arenevad õpilaste analüüsimise ning üldistuste ja 

järelduste tegemise oskused ning uurimistulemusi tõlgendades, esitades ja esitledes kirjalik 

ning suuline väljendusoskus, sh korrektse loodusteadusteksti koostamine ja ainesõnavara 

kasutamine. 

Geograafiat õppides hakatakse mõistma geograafiateaduse olemust ning olulisust igapäevaelus 

ja ühiskonna arengus. Õpitakse nägema ruumilisi seoseid ning mõistma nüüdisaegsete 
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tehnoloogiasuundade võimalusi nii loodust kui ka ühiskonnaprotsesse jälgides ja modelleerides 

ning tulevikustsenaariume luues. 

Geograafia panustab õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemisesse. Maailma looduse, 

rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on alus mõistvale ning sallivale 

suhtumisele teiste maade ja rahvaste kultuurisse ning traditsioonidesse. Eesti geograafia 

õppimine loob aluse kodumaa looduse, ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamisele. Nii loodus- 

kui ka ühiskonnageograafiat õppides areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, rõhutatakse 

elurikkuse, kultuurilise mitmekesisuse ja kestliku majanduse tähtsust ning väärtustatakse 

säästvat ja vastutustundlikku eluviisi.  

Õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemiseks ja hoidmiseks esitatakse õppematerjal 

võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja kodukohaga seostatult. Geograafias 

on tähtsal kohal välitööd, mis võimaldavad uurida kohalikke olusid ja probleeme ning kaasata 

õpilasi kogukonna projektidesse, kus õpitakse teoreetilisi teadmisi seostama praktiliste 

oskustega. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest. Kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid: projektõpet, arutelusid, 

ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, õppekäike, muuseumides käimist jne. Kõigis 

õppeetappides rakendatakse nüüdisaegseid meedia- ja infotehnoloogiavahendeid.  

Geograafiaharidus annab hea ettevalmistuse paljude elukutsete ja karjäärivõimaluste jaoks, kus 

on vaja teadmisi nii loodusest kui ka ühiskonnast, oskust ruumiandmeid analüüsida ning näha 

vastastikuseid seoseid nende ajalises muutumises. 

 

2.3.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning mõistab nende 

tähtsust igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 

2) rakendab loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi keskkonna objektide, nähtuste ja 

nendevaheliste põhjuse-tagajärje seoste selgitamiseks ning analüüsimiseks, kasutades 

loodusteadustele omast keelt ning loodusteaduslikke mudeleid;  

3) märkab, sõnastab ja lahendab igapäevaelu probleeme, langetab põhjendatud otsuseid, 

kasutab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

4) sõnastab loodusteadustega seotud uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab uuringut, järgides 

ohutusnõudeid, ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi; 

5) leiab geograafiainfo nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest ja hindab selle usaldusväärsust; 

kasutab õppimiseks ning koostööks meedia- ja tehnoloogiavahendeid; 

6) mõistab teaduse olemust, olulisust ja piiranguid, loodusteaduste ja tehnoloogia seoseid ning 

riske; 

7) väärtustab elurikkust ja kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 

8) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ja karjäärivõimalustest ning on 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

2.3.3. Õpitulemused  

I kursus „Rahvastik ja majandus“ 

Geograafia areng ja uurimismeetodid 

Õpilane: 

1) teab üldjoontes geograafiateaduse arengut, seoseid teiste teadusharudega ning nüüdisaegseid 

uurimismeetodeid geograafias; 

2) kavandab ja korraldab geograafiauuringuid, teeb vaatlusi ja mõõdistamisi ning korraldab 

küsitlusi andmete kogumiseks; 

3) kasutab eesti- ja võõrkeelseid teabeallikaid, sh kohateabe teenuseid ja geoportaale, et leida 

infot, analüüsida seoseid ning teha üldistusi ja järeldusi; 



 

15 

 

4) koostab teabeallikatest leitud info põhjal ülevaate mõnest objektist, nähtusest või 

piirkonnast; 

5) tõlgendab eri projektsioonide ja kujutusviisidega kaarte ning määrab kaardi põhjal koha 

ristkoordinaadid; 

6) koostab kaardi või mõne muu ruumiinfot edastava mudeli. 

Maailma rahvastik ja asustus 

Õpilane: 

1) teab rahvastiku-uuringute olulisust, uurimistulemuste kasutamise võimalusi ühiskonnas ja 

piiranguid; 

2) analüüsib andmeportaalide andmete põhjal rahvastikuprotsesse ning nende seost ühiskonna 

arenguga eri riikide näiteil; 

3) seostab riigi rahvastikusituatsiooni demograafilise ülemineku etapiga; 

4) teab rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib mõne piirkonna rännet, seostades 

selle tõmbe- ja tõuketeguritega ning tagajärgedega lähte- ja sihtriigile; 

5) teab rahvastikupoliitika meetmeid ja nende mõju ühiskonnale; 

6) analüüsib teabeallikate põhjal rahvastiku paiknemist ja tihedust maailmas, mõnes regioonis 

või riigis; 

7) analüüsib linnastumise kulgu maailmas ja eri arengutasemega riikides ning kaasnevaid 

sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme; 

8) iseloomustab teabeallikate põhjal mõne linna sisestruktuuri. 

Ühiskonna areng ja muutused maailmamajanduses 

Õpilane: 

1) seostab tehnoloogia, majanduse ja ühiskonna arengu ning ruumilise korralduse agraar-, 

industriaal- ja infoajastul; 

2) võrdleb andmeportaalide näitajate põhjal riikide arengutaset ning arutleb näitajate piiratuse 

üle;  

3) selgitab üleilmset tööjaotust ja väärtusahela etappide paigutust mõne tööstusharu näitel ning 

analüüsib sellega kaasnevaid probleeme;  

4) arutleb rahvusvaheliste ettevõtete rolli üle maailmamajanduses ning toob näiteid nende mõju 

kohta eri arengutasemega riikidele; 

5) analüüsib mõne riigi näitel üleilmastumise eri aspekte ning nende mõju eri eluvaldkondadele; 

6) analüüsib transpordiliikide arengut ning nende mõju majandusele, ühiskonnale ja 

keskkonnale; 

7) analüüsib teabeallikate põhjal mõne riigi transpordisüsteemi, selle seost teiste 

majandusharudega ja mõju keskkonnale; 

8) analüüsib teabeallikate põhjal maailma ja mõne riigi turismimajandust, selle seoseid teiste 

majandusharudega ning mõju keskkonnale ja kultuuriruumile. 

 

II kursus „Maa kui süsteem“ 

Litosfäär 

Õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse geoloogide tööst ja mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust; 

2) selgitab laamade liikumist ja kaasnevaid geoloogilisi protsesse; 

3) seostab vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega;  

4) selgitab maavärina teket ja seismiliste lainete levikut, teab maavärina võimsuse määramist;  

5) teab maavärinate ja vulkanismiga kaasnevaid nähtusi ning nende mõju keskkonnale ja 

inimtegevusele; 

6) eristab kivimeid, selgitab nende teket ning seostab kivimiringega; 

7) selgitab kivimite murenemist eri tegurite mõjul erinevates keskkonnatingimustes, teab 

murenemise tähtsust looduses.  

Atmosfäär 
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Õpilane: 

1) iseloomustab ilmakaardi põhjal ilma, seostades ilmanäitajad rõhualade ja frontidega; 

2) selgitab Maa kiirgusbilanssi ning seostab selle atmosfääri koostise ja ehitusega; 

3) analüüsib teabeallikate põhjal mõne piirkonna kliimat ning seostab selle kliimat kujundavate 

tegurite mõjuga;  

4) teab kliimamuutusi põhjustavaid tegureid; 

5) arutleb kliimamuutuste võimalike tagajärgede ning kliimamuutustega kohanemise 

võimaluste üle. 

Hüdrosfäär 

Õpilane: 

1) analüüsib veeringe lülisid maailma eri piirkondades, seostab neid kliimaga ja vee kasutamise 

võimalustega; 

2) analüüsib teabeallikate põhjal vee omadusi maailmamere eri osades, seostab neid kliimaga 

ning teiste teguritega; 

3) selgitab hoovuste ja loodete teket ning liikumise seaduspära; 

4) analüüsib maailmameres toimunud muutusi, seostades neid kliimamuutuste ja 

inimtegevusega; 

5) selgitab rannikuprotsesse ning analüüsib inimtegevuse mõju rannikule mõne piirkonna 

näitel; 

6) selgitab liustike teket, jaotumist ja tähtsust; 

7) selgitab põhjavee kasutamisega kaasnevaid keskkonnaprobleeme eri piirkondade näidetel. 

Maa süsteemide vahelised seosed 

Õpilane: 

1) analüüsib Maa sfääride vahelisi seoseid; 

2) toob näiteid sündmuste kohta Maa ajaloos ja nende mõju kohta Maa sfääridele. 

 

III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ 

Põllumajandus ja toidutootmine ning keskkonnaprobleemid 

Õpilane: 

1) arutleb maailma toiduprobleemide ning nüüdisaegse põllumajanduse, sh tehnoloogia 

võimaluste üle nende lahendamisel; 

2) selgitab põllumajanduse osa toidutootmisahelas, seost teiste majandusharude ja 

eluvaldkondadega;  

3) seostab mullatekke tingimusi mulla koostise, ehituse ja omadustega ning toob näiteid 

mullatüüpide ja mullaprotsesside kohta eri bioomides;  

4) arutleb muldade hävimise ja selle peatamise võimaluste üle; 

5) iseloomustab eri tüüpi põllumajandusettevõtteid maailmas, seostab neid kohalike oludega ja 

analüüsib nende mõju keskkonnale; 

6) analüüsib teabeallikate põhjal mõne riigi põllumajandust mõjutavaid tegureid, 

põllumajanduslikku tootmist ja selle mõju keskkonnale; 

7) iseloomustab vesiviljelust ja selle mõju veekeskkonnale mõne piirkonna näitel. 

Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid 

Õpilane: 

1) teab kestliku metsamajanduse olemust ja selle olulisust ning selgitab metsamajanduse 

ja -tööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 

2) teab metsavarude hindamise eri võimalusi; 

3) teab metsatüüpe ja maailma metsarikkamaid piirkondi ning seostab neid metsa kasutamise 

võimalustega; 

4) võrdleb teabeallikate põhjal metsamajandust ja -tööstust eri riikides;  

5) arutleb ökosüsteemi teenuste üle metsa näitel ja selgitab puidu rolli süsinikuringes. 

Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid 
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Õpilane: 

1) arutleb maailma energiamajanduse muutuste üle ning seostab energiamajanduse arengu 

kliimapoliitikaga; 

2) iseloomustab teabeallikate põhjal energiaallikate paiknemist maailmas ja seostab neid 

kasutamise võimalustega; 

3) analüüsib teabeallikate põhjal riikide energiamajandust ning sellega seotud majandus-, 

sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme; 

4) arutleb energiamajanduse jätkusuutlikkuse teemadel. 

 

2.4. Keemia 

2.4.1. Õppeaine kirjeldus 

Keemial on oluline roll õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Gümnaasiumi 

keemiaõpe tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub 

gümnaasiumi füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt õppeainetes õpitavaga, toetades samaaegu 

teiste õppeainete õpet. Keemiat õppides areneb õpilastel loodusteaduslik pädevus ning 

omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse 

loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel 

kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse väärtustama tervislikku ja 

kestlikku eluviisi. Keemias ning teistes loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja 

hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.  

Õpilastel kujuneb gümnaasiumitasemele vastav loodusteaduslik pädevus ning terviklik 

loodusteaduslik maailmapilt. Nad õpivad tundma aine ehituse põhialuseid ning keemiliste 

protsesside peamisi seaduspärasusi. Õpilastel kujuneb ülevaade anorgaanilistest ja 

orgaanilistest ainetest, nende peamistest omadustest ja ainetevahelistest seostest, keemia 

tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis toetab õpilasi edasises 

karjäärivalikus.  

Probleemülesannete lahendamine aitab õpilastel mõista ainete koostise ja ehituse mõju ainete 

omadustele ning selle kaudu ainete rakendamise võimalustele. Keemiaõpingutes on olulisel 

kohal uurimisülesanded, mille lahendamisega kujunevad õpilastel probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, 

mõõtevahendite kasutamise, tulemuste analüüsimise ja tõlgendamise oskused. Keemia 

arvutusülesandeid lahendades pööratakse tähelepanu eelkõige käsitletavate probleemide 

sisulisele mõistmisele, tulemuste analüüsile ning järelduste tegemisele. Tähtsal kohal on 

teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe analüüsimise ning kriitilise hindamise oskuse 

kujundamine, samuti uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine. Kõigis õppeetappides 

rakendatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.  

Keemiat õppides pööratakse tähelepanu seostele teiste loodusteadustega ning keskendutakse 

looduses (sh inimeses endas) toimuvatele protsessidele ning inimese suhetele ümbritsevate 

loodus- ja tehismaterjalidega. Õpitakse omandatud teadmisi ja oskusi rakendama igapäevaelu 

probleeme lahendades, kompetentseid ja eetilisi otsuseid langetades ning oma tegevuse 

võimalikke tagajärgi hinnates. Probleemipõhine, õpilaskeskne ja igapäevaeluga seostatud 

käsitlus ning õpilaste individuaalsete iseärasuste arvestamine toetavad õpilaste sisemise 

õpimotivatsiooni kujunemist ja püsimist ning võimete mitmekülgset arengut. Selleks 

kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, 

ajurünnakuid, õppekäike jms. Aktiivõppe põhimõtteid järgiv õpe toetab õpilaste kõrgemate 

mõtlemistasandite arengut.  

Gümnaasiumi keemiaõpe süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi. 

Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja nähtusi sügavamalt, täpsemalt ning 

süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele eri nähtuste ja seaduspärasuste 

vahel. Õppes lisandub induktiivsele käsitlusele deduktiivne käsitlus. Õpitakse tegema järeldusi 

õpitu põhjal, seostama erinevaid nähtusi, eristama olulist ebaolulisest ja rakendama õpitud 
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seaduspärasusi uudsetes olukordades. Keemiat nagu teisigi loodusteadusi õppides on tähtis 

õpilase isiksuse kujunemine: iseseisvuse, mõtlemisvõime ja koostööoskuse areng ning 

vastutustunde ja tööharjumuste kujunemine. 

 

2.4.2. Kooliastme lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Keemia õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et lisaks valdkonnapädevuses kirjeldatud 

eesmärkidele õpilane: 

1) tunneb huvi keemia vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva 

tehnoloogias ja igapäevaelus;  

2) kasutab keemiainfo leidmiseks keemiliste elementide perioodilisustabelit, lahustuvustabelit, 

metallide pingerida ja teisi teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;  

3) on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside 

seaduspärasustest, kasutab korrektselt keemiasõnavara looduses toimuva selgitamiseks;  

4) rakendab omandatud katsetamisoskusi ainete omaduste ja looduse seaduspärasuste 

tundmaõppimiseks, kasutab säästlikult ja ohutult aineid nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;  

5) sooritab keemiasisuga arvutusi, hindab arvutustulemuste vastavust reaalsusele; 

6) kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

 

2.4.3. Õpitulemused  

I kursus „Keemia alused“ 

Õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse keemia ajaloolisest arengust; 

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi 

uurimismeetodeid; 

3) kirjeldab elektronide paiknemist A-rühmade elementide aatomi välises elektronkihis 

(üksikud elektronid, elektronipaarid); 

4) põhjendab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist 

perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;  

5) määrab A-rühmade elementide maksimaalseid ja minimaalseid oksüdatsiooniastmeid ning 

koostab elementide tüüpühendite valemeid; 

6) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust, 

hindab kovalentse sideme polaarsust; 

7) seostab ainete füüsikalisi omadusi keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime mõjuga; 

8) mõistab, et keemilise reaktsiooni kulgemiseks on tarvis aktiivset põrget, seostab 

aktiveerimisenergiat keemilise reaktsiooni kiirusega; 

9) uurib keemiliste reaktsioonide soojusefekte ning selgitab neid, lähtudes keemiliste sidemete 

tekkimisel ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 

10) uurib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning põhjendab nende mõju, 

selgitab keemiliste protsesside kiiruse muutmist argielus; 

11) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel 

tasakaal, uurib keemilise tasakaalu asendi nihutamise võimalusi ning toob sellekohaseid näiteid 

argielust ja tehnoloogiast; 

12) kirjeldab lahuste teket ioonilise ja kovalentse sidemega ainetest, eristab tugevaid ja nõrku 

elektrolüüte ning mitteelektrolüüte, uurib ja võrdleb nende lahuste omadusi; 

13) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal; 

14) arvutab aine molaarset kontsentratsiooni lahuses; 

15) uurib ioonidevahelisi reaktsioone lahustes, koostab nende reaktsioonide võrrandeid 

molekulaarsel ja ioonsel kujul. 

 

II kursus „Anorgaanilised ained“ 

Õpilane: 
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1) hindab metallide keemilist aktiivsust ja prognoosib keemilisi omadusi, lähtudes vastava 

elemendi asukohast perioodilisustabelis ja pingereas, koostab selle põhjal 

reaktsioonivõrrandeid vastava metalli reageerimisest mittemetalliga, veega, lahjendatud hapete 

ja soolade lahustega; 

2) uurib ja võrdleb praktiliselt metallide keemilist aktiivsust, kasutades selleks metallide 

reageerimist veega ning hapete ja soolade lahustega; 

3) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas, seostades neid 

materjalide omadustega; 

4) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi; 

5) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni 

metallide oksüdeerumisel; 

6) selgitab korrosiooni ja metallide tootmisreaktsioonide energeetilist efekti, põhjendab nende 

vastassuunalisust; 

7) uurib korrosiooni, valib ja põhjendab esemete korrosioonikaitseks sobivaid võimalusi;  

8) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid elektrolüüsi, 

korrosiooni ja keemilise vooluallika korral; 

9) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagise- ja kaoprotsenti 

ning lisandeid; 

10) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava 

elemendi asukohaga perioodilisustabelis; 

11) uurib õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulikke omadusi ning koostab 

vastavate keemiliste reaktsioonide võrrandeid; 

12) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise 

võimalusi praktikas, seostades seda vastava keemilise elemendi ja ainete omadustega. 

 

III kursus „Orgaanilised ained“ 

Õpilane: 

1) kasutab erinevaid molekuli koostise ja ehituse kujutamise viise: lihtsustatud struktuurivalem, 

tasapinnaline ehk klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis; analüüsib ühendi 

struktuurivalemis sisalduvat teavet; 

2) rakendab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel;  

3) seostab alkoholide, halogeeniühendite ja primaarsete amiinide süstemaatiliste nimetuste ees- 

või lõppliiteid vastavate aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse põhjal ühendi 

aineklassi; 

4) hindab aine struktuuri põhjal aine lahustuvust eri lahustites ja keemistemperatuuri; 

5) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab 

lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning 

alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta; 

6) kirjeldab tähtsamate süsivesinike ja nende derivaatide rakendusi argielus ning kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid, seostab neid ainete omadustega; 

7) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku; 

8) määrab aine struktuuri põhjal aldehüüdi, karboksüülhappe, karboksüülhappe soola, 

asendatud karboksüülhappe, estri ja amiidi kuuluvuse vastavasse aineklassi; 

9) kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ning looduses; 

10) uurib ja selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;  

11) uurib karboksüülhapete keemilisi omadusi, võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste 

hapete keemilisi omadusi ning koostab vastavate keemiliste reaktsioonide võrrandeid; 

12) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis, analüüsib alkoholi 

liigtarbimisest põhjustatud sotsiaalseid probleeme; 

13) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavate keemiliste 

reaktsioonide võrrandeid, valmistab lihtsama estri; 
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14) kujutab lähteühendite struktuurivalemite põhjal tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku; 

15) selgitab rasvhapete, rasvade, sahhariidide, aminohapete ja valkude ehitust ning uurib nende 

omadusi. 


