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Keemia on teadusharu, mis käsitleb ainete koostist, ehitust ja omadusi ning nende muundumise 

seaduspärasusi. Keemia kirjeldab väga paljusid meid ümbritsevaid nähtusi, nagu põlemine, 

korrosioon, fotosüntees jne. 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on maailmas juurde tekitatud kümneid tuhandeid uusi aineid ja 

materjale. Eesti keemikud sünteesisid järjekordse uue aine Bis-guanidiin, mis on unikaalse 

struktuuriga ülialuseline aine. Ainet on võimalik kasutada katalüsaatorina orgaanilises keemias 

(vt Eesti Päevaleht 11.12.2009). Õpilastel ja ka õpetajatel on üha raskem omada ülevaadet 

keemias toimuvatest muutustest. Seetõttu peaks nii keemia kui ka teiste loodusainete õpetamine 

tuginema enam seoste loomisele nii aine sees kui ka õppeainete vahel. Keemia aine õpetamise 

üheks peamiseks eesmärgiks on, et õpilased omandaksid ülevaate keemilistest protsessidest meid 

ümbritsevas keskkonnas.  

 

Keemia on tihedalt seotud enamiku koolis õpetatavate õppeainetega. Põhikoolis on keemia kõige 

enam seotud füüsika ja bioloogiaga, toetudes samal ajal matemaatikas ning loodusõpetuses 

varem omandatud teadmistele ja oskustele. Keemias õpitut saavad õpilased omakorda rakendada 

bioloogia ja geograafia tundides. Näiteks on õpilastel bioloogiatundides kergem, kui neil on 

keemias omandatud teadmised happesademete olemuse ja mõju kohta keskkonnale. 

 

Keemiateadmistele toetudes saavad õpilased selgitada ja põhjendada mitmesuguseid igapäevases 

elus esilekerkinud probleeme. Näiteks, miks ei tohi küdeva ahju siibrit liiga vara kinni panna jne. 

 

Käesolev artikkel püüab toetada keemiaõpetajate tööd, anda soovitusi selle kohta, kuidas võiks 

keemiaõpetust seostada teiste õppeainetega ja argieluga ning tuua näiteid väärmõistetest, mida 

sageli kasutatakse meedias, eriti reklaamiga seoses. Näiteks räägitakse kaltsiumist, kuigi selle all 

mõeldakse kaltsiumiühendeid (luude ehitus, kaltsium piimas). Naised käivad juuksuri juures 

juukseid värvimas. Selleks arvatakse kasutatavat nn vesinikku, aga tegelikult on tegemist 

vesinikperoksiidiga, mis on hoopis teine aine jne. 
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1. Ainesisene lõiming 
 

Keemiaõpetusel on oluline koht õpilaste loodusteaduslik-tehnoloogiaalase kirjaoskuse 

kujunemisel. Keemiaga seonduvaid mõisteid tutvustatakse õpilastele algklassides. 6. ja 7. klassi 

loodusõpetuses käsitletakse juba rohkem keemiaga seotud mõisteid, nagu vee omadused, õhu 

koostis, põlemine jne. 

 

Põhikooli keemiakursus on üles ehitatud nii, et keemia õppimine pakuks õpilastele huvi ega 

oleks liiga raske. Seepärast algab kursus ainete omaduste uurimisega, millega haakub ainete 

puhtuse teema. Õpilased saavad teada, et enamik aineid sisaldavad teatud hulga lisandeid, mille 

vähendamiseks on mitmesuguseid meetodeid (filtrimine, aurustamine, destillatsioon jne).  

 

Keemias on väga tähtsal kohal aatomi ehitus ja selle seos perioodilisustabeliga. Kui õpilased on 

selle osa hästi omandanud, siis ei ole neil ka edasisel keemia õppimisel probleeme. Keemias 

tuleb teha ka lihtsamaid arvutusülesandeid, mistõttu elementaarse matemaatika oskamine on 

hädavajalik, et arvutada ainete molekulmasse, leida reaktsioonivõrrandites kordajaid. Tõeliselt 

huvitavaks muutub keemia siis, kui hakatakse õppima oksiide, happeid, aluseid ja sooli ning 

nendevahelisi seoseid. Siin peavad õpilased kindlasti tegema praktilisi töid ja õpetajad 

korraldama huvitavaid näitkatseid. Keemiakatsete tegemisel õpitakse tundma ainete ohtlikkust ja 

vältima õnnetusi. 

 

9. klassi keemias saavad õpilased rohkem teadmisi anorgaaniliste ainete põhiklassidest. 

Süsinikuühendite keemia on alati õpilastele huvipakkuv, sest alkaanide õppimisel kasutatakse 

molekulmudeleid, mis aitavad aru saada, kuidas aatomid molekulides paiknevad. Põhikooli 

lõpetanul on küllaltki hea ülevaade keemia põhialustest.  

 

 

1.1. Mida õpetajad peaksid teadma õpilaste varasematest õpingutest? 

 

Esimeses keemiatunnis võiks õpetaja teha väikese testi (vt näide 1) õpilaste seas, eesmärgiga 

välja selgitada, mida nad mäletavad loodusõpetuse kursusest. Õpilaste eelteadmiste taseme 

väljaselgitamine aitab õpetajal planeerida edasist tööd, vajadusel unustatud teemasid korrata või 

täiendavalt õpetada. Kui õpilastel on head eelteadmised, siis saab keemias teha rohkem praktilisi 

ja uurimuslikke töid.  
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Näide 1. Küsitlus: „Mida mäletad loodusõpetuse kursusest?“ 

 

Kuuenda klassi loodusõpetuse tundides on õpilased tutvunud vee ja õhu tähtsamate omadustega. 

Õpilased teavad õhu koostisse kuuluvaid gaase hapnikku, süsihappegaasi, lämmastikku. 

Õpilased peaksid teadma, et õhk on gaaside segu, mitte iseseisev puhas aine.  

 

Hea oleks, kui 6. klassi õpetaja tooks õpilastele näiteid ainete valemite kohta (näit hapnik, 

lämmastik, süsihappegaas, glükoos jt). Keemias on valemid kui lühikesed tähised, mis aitavad 

kirjeldada aine koostist või toimuvat keemilist protsessi. Kindlasti tuleb siin rõhutada, et õpilased 

ei pea neid valemeid pähe õppima, vaid see on sissejuhatus keemia sümbolite maailma. 

 

Keemia seisukohalt oleks hea, kui õpilased mõistaksid hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja 

organismide hingamisel ning seda, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja 

organismide hingamisel. Õpilased peaksid oskama selgitada õhu saastumise põhjuseid, tagajärgi 

ning selgitada, kuidas tuleks atmosfääri kaitsta. 

 

Nimi 

Klass 

Kuupäev 

 
1. Milliste mõõtvahenditega mõõdetakse?  

b) temperatuuri 

c) keha pikkust 

d) aine ruumala 

e) materjali massi 

f) vedeliku tihedust 

2. Mille poolest erineb tahke aine vedelikust? 

3. Mis on elektrijuht, too näide hea elektrijuhi kohta? 

4. Millisel temperatuuril jää sulab? 

5. Nimeta kolm erinevat võimalust loodusliku vee puhastamiseks. 

6. Nimeta puhta õhu kolm põhilist koostisainet. 

7. Nimeta kolm erinevat võimalust, kuidas looduses tekib süsihappegaasi. 

8. Selgita fotosünteesi tähtsust? 

9. Selgita, millistest elementidest koosnevad vesi, süsihappegaas, glükoos?  

10. Mis on küllastunud lahus? 

11. Kirjelda vee elektrolüüsi katset. 

12. Mis on prooton? 
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Loodusainete õpetamisel on olulisel kohal katsed, eriti õpikatsed. Toome siinkohal ära ülevaate 

õpilaste poolt loodusõpetuses tehtud katsetest. 

 

6. klassis on õpilased teinud katseid õhu omaduste ja koostise uurimiseks: küünla põlemine 

suletud anumas (näitab, et õhk sisaldab veel gaase peale hapniku); õhu kokkusurutavus. 

 

7. klassi loodusõpetuse kursuses on õpilased omandanud järgmisi keemias vajalikke teadmisi ja 

oskusi. Nad teavad, mis on puhas aine (näiteks suhkur, raud jne) ja mis on segu (limonaad, 

pronks jne). Õpilased oskavad planeerida ja läbi viia lihtsamaid uurimuslikke praktilisi töid, 

näiteks segude lahutamine koostisosadeks (vee puhastamine filtrimisel, keetmisel ning 

destilleerimisel). Väga huvipakkuv katse õpilastele on vee elektrolüüsi katse. Keemia õppimisel 

tuleb kasuks, kui õpilased oskavad määrata ja ka arvutada aine tihedust. 

 

7. klassi loodusõpetuses on õpilased kokku puutunud järgmiste mõistetega: kehade 

elektriseerimine, elementaarlaeng, positiivne ja negatiivne elektrilaeng, aatomi ja aatomituuma 

ehitus, aatomite mitmekesisus, keemilised elemendid ja aine. Keemia õppimisel tuleb kasuks, kui 

õpilased on aru saanud, millest koosnevad aatomid (tuumast ja elektronkattest) ning mis on 

keemiline element ja aine. Kindlasti soovivad keemiaõpetajad, et 7. klassi loodusõpetuses oleks 

õpilastele selgeks õpetatud tähtsamate füüsikaliste suuruste ühikute teisendamine. Näiteks võiks 

õpilaste teisendamisoskusest ülevaate saamiseks kasutada näites 2. toodud töölehte. 

 

Näide 2. Tööleht füüsikaliste suuruste ühikute teisendamise kohta 

3 m = _______ cm 0,45 mm = _______dm 246 dm = _______mm 

89 cm = _______ mm 4,4 km = _______m 5678 mm = _______cm 

360 s = _______ min 45 min = _______h 2,25 h = _______min 

90 s = _______ h 0,1 min = _______s 0,3 h = _______s 

560 g = _______ kg 0,77 kg = _______g 3000 mg = _______g 

85 cm3 = _______dm3 120 l = _______dm3 0,05 m3 = _______dm3
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Lõiming loodusõpetusega mõistete, teemade ja meetodite kaudu 

Molekul, aatom, aatomi tuum ja elektronkate, elektrilaeng; aineosakesed, elektron, prooton ja 

neutron, sool; atmosfäär; õhk, õhu koostisained, hingamine, põlemine, fotosüntees; puhas aine, 

ainete segu, lahus, ainete olekud ja füüsikalised omadused; siseenergia. Temperatuuri mõõtmine; 

aineosakeste liikumise ja temperatuuri seos; massi, ruumala ja tiheduse vaheline seos. 
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2. Ainevaldkondlik lõiming  

(seosed füüsika, keemia, bioloogia ja geograafiaga) 

 
Keemias õpitu on õpilastele relevantne rakenduste kaudu bioloogia ja geograafia tundides. 

Keemiateadmistele toetudes saavad õpilased selgitada ja põhjendada mitmesuguseid 

igapäevaelus esilekerkinud probleeme. Tänu keemias õpitud teadmistele suudavad õpilased 

kriitiliselt hinnata meedias kajastuvat teavet, mis puudutab ka keemiat. Näiteks on olemas 

reklaame, milles väidetakse, et inimesed peavad tarvitama kaltsiumi. Aga kaltsium on tegelikult 

aktiivne metall, mis reageerib hapniku, vee ja paljude teiste ainetega. Metalliline kaltsium on 

inimesele väga ohtlik, kaltsiumiioonid on aga inimese eluks väga olulised. Tegelikult peaks 

reklaamides olema sõna kaltsium asemel kas kaltsiumiühendid või kaltsiumiioonid vms.  

 

Loodusainete õpetuse üheks eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade meid ümbritsevas 

keskkonnas toimuvatest protsessidest, nende mõjust inimesele ja loodusele.  

 

Loodusained on omavahel tihedalt seotud (vt ka füüsika, bioloogia artikleid). Nendes 

õppeainetes on vajalik tunda aatomi ehitust, aineklasse, tähtsamaid keemilisi reaktsioone. Väga 

oluline on ka see, et õpilased oskavad teha arvutusi ja nende põhjal järeldusi. Matemaatikas 

õpetatakse graafikute ja diagrammide koostamist, mis on väga vajalik keemia ja ka teiste 

loodusainete õpetamisel. Ainevaldkonna õpetuses on tähtis rõhutada ohutust ainetega töötamisel. 

 

Loodusainete õpetajad kasutavad sarnaseid õppemeetodeid. Kõige olulisemal kohal on 

praktilised tööd, mis koostöös eri õppeainete õpetajatega võiksid muutuda uurimuslikeks 

praktilisteks töödeks. Õuesõpe on muutumas üha populaarsemaks ja seda võiks seostada ka.  

uurimuslike praktiliste töödega (näiteks taimekoosluste uurimisel on vaja teada erinevate 

muldade pH-d, mulla profiili jne). Lõiminguvõimalused bioloogia, füüsika ja geograafiaga on 

toodud tabelis 1. 
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Tabel 1. Võimalusi teemapõhiseks ainevaldkondlikuks lõiminguks 
Bioloogia Füüsika Geograafia 

Hingamisel hapniku roll ja 
süsihappegaasi teke, fotosüntees.  
Toitumine (looduslikud happelised 
ained, toitainete toiteväärtus jne). 
Toitumis-probleemid.  
Mõned teod eritavad väävelhapet.  
Kips meditsiinis.  
Süsinikuühendid looduses. 
Pihussüsteemid meie ümber.  
Happevihmad. Keskkonna 
saastumine (happesademed, 
üleväetamine, osoonikihi lagune-
mine, kasvuhooneefekt); 
elukeskkonna kaitse.  

Tiheduse arvutamine Füüsikaliste 
suuruste mõiste, laengu mõiste, 
ioonide teke, ainete siseehitusest 
(kristallivõred). Aine sulamis-
temperatuuri mõõtmine.  
Ainete lahustuvuse sõltuvus 
temperatuurist ja rõhust.  
Kütuste kütteväärtus. 
Metallide elektrijuhtivus ja 
magnetilised omadused.  
Aatomiehitus. 
Massi, ruumala ja tiheduse vaheline 
seos, gaasi rõhk. 
Energia ja energia üleminek, 
kütteväärtus. 

Tähtsamad maavarad ja nende 
leiukohad (lubjakivi, rauamaak, 
boksiit jne). Süsinikku 
sisaldavate maavarade leiu-
kohad. Tuntumad mineraalid ja 
kalliskivid (teemant, kvarts jne). 
Metallide maagid ja leiu-kohad. 
Vesi Maa kliima kujundajana. 

Põhimõisted: 
hingamine, anorgaaniline aine, 
orgaaniline aine, luu, hemoglobiin 

Põhimõisted: fotosüntees, aine 
tihedus, elementaarlaeng, liht- ja 
liitained 

Põhimõisted: liivakivi, paekivi, 
kivisüsi, õhk, gaas, hapnik, süsi-
happegaas, lämmastik, kivimid 

Millega tegeleb keemia: ainete füüsikalised omadused, agregaatolek, ainete tihedus, reaktsioonide 
kiirendamise võimalused – temperatuuri mõju reaktsiooni kiirusele. 
Süsinik ja süsinikuühendid: energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides, süsiniku-ühendid 
kütusena. 
Ainete ehitus: aatomi koostis Bohri aatomi-mudeli näitel. 
Moolarvutused: normaaltingimused. 
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3. Keemia lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega 

 
Keemiat on võimalik seostada kõikide õppeainetega. Järgnev tabel (vt tabel 2) annab ülevaate 

keemia võimalikest seostest teemade, meetodite ja õppetegevuste kaudu teiste õppeainetega. 

 

Tabel 2. Keemia seoseid teiste õppeainetega 

 
Ajalugu 

Keemia ajaloost Vanas-Egiptuses, alkeemiast. Tuntumaid teadlasi kesk- ja 
uusajal, kes tegelesid keemiaga (Boyle, Lavoiser jt). Keedusoola kasutamisest 
inimkonna ajaloos. Metallid inimkonna ajaloos, raua saamisest Eestis.  

 
Muusika 

Milliseid materjale kasutatakse muusikariistade valmistamisel? Mitmed tuntud 
heliloojad, eriti Aleksander Borodin (nn Borodini reaktsioon), olid väga head 
keemikud. 

 
Tehnoloogiaõpetus 

Materjalid meie ümber, nii vanad kui ka uued. Tähtsamad materjalid argielus. 
Metallide ja nende sulamite omadusi. Metallide füüsikaliste omaduste 
rakendamine argielus. Metallide korrosioon. Krohvi, betooni saamine. 
Keskkonnasäästlik eluviis.  

 
Keeled 

Keemiaga seotud tekstide lugemine, refereerimine, koostamine. Info otsimine 
kirjalikest allikatest (sh võõrkeelsetest).  
Keemiliste elementide nimetused. Millistest võõrkeeltest on keemia termineid 
eesti (vene) keelde laenatud. Huvitavad omatüvelised sõnad keeleajaloost.  
Keemia kõnekujundites (kullakallis, põletab elu, jne).  
Keskkonnaprobleemidega seonduv temaatika võõrkeeletunnis. 
Rahvusvahelised keemia- või lõimitud projektid (nt keskkonnaga seonduv) 
vajavad võõrkeelset suhtlust ja arendavad oskust võõrkeeles suhelda. 
Kuna keemia keel on üsna universaalne (valemid) on aine sobilik ka lõimitud aine- 
ja keeleõppeks, olgu selleks siis eesti keele kui teise keele õpe või võõrkeeleõpe.  

 
Kirjandus 

A. Lindgren ”Meisterdetektiiv Kalle Blomkvist”, Jules Verne'i "Saladuslik saar". 
Loovtööde, nt kirjandite, esseede, luuletuste teemaks võivad õpilased valida ka 
keemiaga seonduvat – keskkonnakaitse, globaalprobleemid, aga miks mitte ka 
alkeemikute kullaotsingud vms. 

 
Matemaatika 

Aine protsendilise sisalduse arvutamine. Protsendi mõiste. Tehted kümne 
astmetega (võrdeline seos reaktsioonivõrrandites olevate kordajatega). 
Graafikutelt vajaliku teabe leidmine. Ühikute teisendamine.  

 
Kehaline kasvatus 

Doping (kofeiin, anaboolsed steroidid, ergutid jne). Dopingu kasutamise mõjud 
inimesele. Põhiainevahetus. Treeningul, sportimisel ja taastumisel organismis 
toimuvad protsessid – hapniku tarbimine, jääkained, energia tasakaal jms. 
Spordirõivastus (kangakiud, jalanõude ja spordivarustuse materjal, nende 
füüsikalised ja keemilised omadused). 

 
Kunst 

Erinevate värvuste saamine keemiliste reaktsioonide tulemusena. Indikaatorite 
värvuste muutumine sõltuvalt lahuse pH-st. Kipsi kasutamine skulptuuride 
valmistamisel. Sooda kasutamine klaasi valmistamisel. Molekulmudelid õpilaste 
ruumitaju arendamisel, nende mudelite kunstiline kujutamine. Erinevad 
looduslikud värvained (kaadmiumkollane jne).  

 
Ühiskonnaõpetus 

Riikidevahelised poliitilised probleemid seoses kütustega – tänapäevaste sõdade 
ja poliitiliste probleemide üks põhjustest on nafta ja maagaas. Jätkusuutlik areng 
ja sellega seonduvad rahvusvahelised konventsioonid, erosioon ja selle soes 
keemiliste väetiste intensiivse kasutamisega jms. Jäätmete ja reostusega 
seonduvad (globaal)probleemid. 

 
Kodundus ja käsitöö 

Happelised ja aluselised puhastusvahendid igapäevaelus, ohutusnõuded 
olmekemikaalide kasutamisel.  
Happed, soolad koduses toiduvalmistamises. Tervisliku toitumise põhitõed. 
Toitainete toiteväärtused. Mahetooted. Tuntumaid keemilisi ühendeid 
toiduvalmistamisel (näit söögisooda, äädikas, keedusool jne). Tekstiilikiud – 
naturaalsed ja keemilised, nende koostis, hooldamine. Erinevate metallide 
töötlemine. 
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Toome ühe võimaliku lõimingu näite (vt näide 3), kuidas seostada keemiat kehalise 

kasvatusega dopingu teema kaudu. 

 

Näide 3. Lõiming kehalise kasvatusega 

 

Seosed keeltega. Keelepädevus areneb keemiaalaste tekstide analüüsimisel ja lihtsa keemiaalase 

teksti koostamisel. Keemiatekstides kasutatakse teadusmõisteid, objekte kirjeldatakse 

füüsikaliste suuruste ja nende mõõtühikute abil. Oluline on vastaval tasemel füüsika- ja 

keemiakeele märkidest (ainete valemite koostamise põhimõtted ja valemid) arusaamine, nende 

semantika ja keele reeglite omandamine. Siin on hea teha koostööd keeleõpetajatega, näiteks 

õpilased lahendavad võõrkeelse keemiaalase ristsõna. 

 

Seos matemaatikaga. Keemiaõpetus saab toimida hästi siis, kui õpilased oskavad hästi 

matemaatikat. 

Keemiaõpetajad soovivad, et 7. klassi lõpetanu tunneks ja oskaks: 

1. Protsenti ja selle kasutamist ülesannete lahendamisel. 

2. Võrdelist seost. Matemaatikas peaks kindlasti rõhutama seda, et võrdeline seos on sarnane 

keemiliste reaktsioonivõrrandites olevatega kordajatega. 

3. Tehteid kümne astmetega. Kaheksanda klassi lõpuks oleks hea, kui õpilased oskaksid teha 

tehteid kümne astmetega, sest 9. klassi keemias läheb seda oskust vaja arvutusülesannete 

lahendamisel. 

 

Protsendi õpetamisel võiks kasutada protsentarvutustega seotud elulisi ülesandeid (seoste 

loomine igapäevaeluga). Järgnevad näitülesanded (vt näide 4.–6.) võimaldavad kontrollida 

matemaatikas õpitud protsendi arvutamise oskuse ülekandmist keemia protsentülesannete 

lahendamisele. 

Teema: Doping 
Õpilased uurivad koduse ülesandena dopingu kasutamise juhtumeid. Näiteks hiljuti teatati kulturisti 
Argo Aderi positiivsest dopinguproovist.  
Õpetaja võib õpilastele tuua näiteid erinevate dopingainete valemitest, rõhutades nende liig suurt 
keerulisust, et neid meelde jätta, näiteks testosteroon.  
Õpetaja saab täiendavat infot dopingu kohta SA Eesti Antidopingu koduleheküljelt: 
www.antidoping.ee 
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Näide 4. Protsentülesanne 

 

Näide 5. Protsentülesanne 

 

Näide 6. Protsentülesanne 

 

Järgnevalt pakume materjale (vt näide 7.–9.), mis on mõeldud keemiahuvilistele õpilastele 

lisalugemiseks. 

Näiteks oleks õpilastel huvitav teada saada, kuidas toodetakse keedusoola soolajärvedest. Selle 

kohta saab infot ajakirja GEO 2009. aasta augusti numbrist. 

 

Näide 7. Huvitavaid fakte: elementide leidumine looduses  

 

Populaarne on olnud nimetada keemilisi elemente maailmajagude, riikide, pealinnade, külade ja 
teiste geograafiliste kohtade järgi. Nii on meile tuntud ameeritsium ja euroopium. Prantsusmaa järgi 
on nime saanud koguni kaks elementi: pealinnas Pariisis avastati frantsium ning prantsuse teadlane 
Boisbaudran nimetas enda saadud elemendi Prantsusmaa muistse nime eeskujul galliumiks. 
Saksamaale on pühendatud germaanium, Poolale poloonium, Venemaale muistse nime järgi 
ruteenium; Skandinaavial on oma element skandium. Huvitav on märkida, et üks väike Rootsi küla on 
oma mineraalide tõttu andnud maailmale tervelt neli elementi: Ytterby küla järgi on saanud nimetuse 
erbium, terbium, ütrium, üterbium (Martin Saar GAG). 

Liisa vanemad käisid reisil Surnumere ääres. Nad proovisid seal ujuda, aga see ei õnnestunud, sest 
merevesi on NaCl (keedusool) 26%-line küllastunud lahus. Kui teha kodustes tingimustes „Surnumere 
vett“, siis kui palju keedusoola peaks lahustama 120 liitrises vannis, kui on teda, et Surnumere tihedus 
on ligikaudu 1,197 g/cm3 ? 

Vene marinaadi retsept on järgmine: 

1 liiter 2%-list äädikat, 2 tl suhkrut, 2 tl soola, 2-3 loorberilehte, 10 tera pipart, 1 sibul, ½ porgandit, 1 
petersell, 1/4 sellerit.  

Mitu cm3 30%-list äädikat tuleb võtta, et saada 5 liitrit 2%-list marinaadi? 

Mitu grammi suhkrut tuleb selle koguse marinaadi valmistamiseks võtta, kui on teada, et 1tl suhkrut 
kaalub 5 g? 

Kristjani vanaisa tahab õunapuid pritsida 5%-lise vasksulfaadi lahusega. Mitu grammi vasksulfaati 
peab vanaisa lahustama 2 liitris vees, et saada 5%-line vasksulfaadi lahus? 
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Näide 8. Keemia seos ajalooga 

 

Näide 9. Kui kaugele on jõutud elementide avastamisega tänapäevaks? 

 

Alkeemia hõlmas pikka perioodi teaduse ajaloos, mis eelnes kaasaegsele keemiale ja farmaatsiale - 
sai alguse vanas Egiptuses, kestis 18. sajandini ning ulatus isegi 19. sajandisse. Alkeemikute 
peamiseks püüdeks oli leida nn tarkade kivi (nimetatud ka "suur eliksiir", "punane lõvi"), mis pidi 
muutma väheväärtuslikud metallid väärismetallideks (kullaks), samuti parandama haigustest, 
noorendama, pikendama eluiga jne. Alkeemikutele kuulub paljude värvide, ravimite, värviliste 
klaaside, metallisulamite, aluste, hapete ja soolade saamisviiside avastamise au, oskus ekstraheerida 
ravi-, värv- ja lõhnaaineid. Nad avastasid vaimseid võimeid stimuleerivaid narkootikume, 
tugevatoimelisi vastumürke, tõhusaid lõhkeaineid ja pürotehnilisi segusid ilutulestiku tegemiseks. … 
"Alkeemiku laboratoorium" kujutab vaadet alkeemiku tööruumile 17.-18. sajandil. Näha on alkeemikute 
välja töötatud laboratooriumitarbed: retordid, šamotist, rauast, tinast tiiglid ja hoiunõud, samuti 
kuumutus-, segamis- ja destileerimisseadmed. Muuseumi pööningukambris asuvad ekspositsioonid 
on koostatud allikmaterjalide põhjal, toetudes omaaegsetel gravüüridel kujutatule. Kõik esemelised 
eksponaadid on Tartu Ülikooli meditsiini-, keemia- ja farmaatsiaõppetoolide ajalooline pärand (tekst 
Leili Kriis http://www.ut.ee/REAM/Alkeemia.html). 

Teaduse arenguga kasvas kiiresti ka elementide arv. 1789. aastal avaldas prantsuse keemik Antoine 
Lavoisier esimese tänapäevase keemiliste elementide loendi, mis sisaldas 33 elementi. Tõsi, kõiki 
neist ei peeta enam tänapäeval keemilisteks elementideks, näit valgus ja soojus. Kui Dmitri 
Mendelejev 1869. aastal oma perioodilisustabeli koostas, oli seal juba 66 elementi. Keemilise 
elemendi defineerimine aga sama tuumalaenguga aatomite liigina on puhtalt 20. sajandi seisukoht. 
Huvitav on märkida, et 2006. aasta sügisel teatati elemendi nr 118 saamisest, ometi pole elementi nr 
117 veel laboris saadud. 
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4. Seosed õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega 
 

4.1. Lõiming läbivate teemadega 

 

Õppekava üldosas toodud läbivate teemade rakendamine põhikooli keemiaõpetuses toimub 

eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures vastavate viidete 

tegemise kaudu.  

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seostub keemia õppimisel järk-järgult 

kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamisega. See 

seondub näiteks õpilase võimega abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma tunnetuslike võimete 

reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise karjääriplaneerimise lähtetingimusi. Õpilast 

suunatakse arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja info kasutamise 

oskusi. Keemiaõpetuses peab kindlasti senisest rohkem selgitama õpilastele, missugused 

elukutsed vajavad häid keemiaalaseid teadmisi (meditsiin, biotehnoloogia, materjaliteadus, 

peenkeemia, keemiatööstus, kulinaaria jne). Õpetaja peab suunama õpilasi uurima 

majandusvaldkondi, mis on keemiaga seotud (kütused, ravimite tootmine, toiduainete 

valmistamine jne). 

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ on üks tähtsamaid teemasid keemia õpetamisel. 

Õpilased mõistavad seda, et looduskeskkond on inimühiskonna arengu alus. Selle läbiva teemaga 

seostatakse mitmeid olulisi keemiateadmisi, näiteks happed ja happevihmad, kütused ja nendega 

seotud keskkonnaprobleemid. Materjalid ja nende omadused seostuvad materjalide 

taaskasutamise keskkonna- ning majanduslike aspektidega. 

 

Nende andmete analüüsi kaudu arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja õpetatakse 

väärtustama elukeskkonda. Õpetajate eeskuju järgides õpivad õpilased võtma isiklikku vastutust 

jätkusuutliku tuleviku eest ja omandama vastavaid väärtushinnanguid ning käitumisnorme. 

Kujundatakse kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamisoskust, hinnatakse kriitiliselt 

erinevaid keskkonna ja inimarengu perspektiive. Näiteks selgitavad õpilased, kuidas 

keskkonnapoliitika aitab kaasa keskkonnaseisundi paranemisele ja keskkonnaprobleemide 

ennetamisele (karjääride rekultiveerimine, väetiste kasutamise vähenemise tõttu on paljud Eesti 

jõed ja järved muutunud palju puhtamaks jne). Õpilased võiksid teha ka ettekandekoosoleku, kus 

esitatakse üksteisele, mida Eestis või mujal maailmas on tehtud keskkonnaseisundi 

parandamiseks. 
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Õpilased võiksid õpetajatega koostöös teha keskkonnateadliku tarbija päeva, kus tutvustatakse 

keskkonna-sõbralikke tooteid ja materjale, mahepõllunduse saadusi, alternatiivenergiaallikate 

kasutamist jne. 

 

Keskkonna teemaga seondub happevihmade probleem. Eestis on huvitav nähtus seoses 

happevihmadega. Miks Põhja-Eestis ei ole happesademete mõju nii suur kui Lõuna–Eestis? 

Tähtsamaks põhjuseks on elektrijaamadest õhkupaisatav põlevkivituha tolm, mis sisaldab 

küllaltki palju kaltsiumoksiidi. Viimane reageerib happeliste sademetega ning seetõttu tekkinud 

soolad ei kahjusta ümbritsetavat loodust. Samuti neutraliseerib happesademeid vähesel määral 

lubjakivi. 

 

Teema „Kultuuriline identiteet“ seostamisel keemiaga on olulisel kohal keemia ajaloo elementide 

tutvustamine. Siinkohal saab keemiaõpetaja näidata sedagi, et alkeemia oli keemia arengus väga 

olulisel kohal. Vene õppekeelega koolid Eestis on loodusteadustes, sh keemias traditsiooniliselt 

häid tulemusi saavutanud. Ühistel keemiaga seotud õppepäevadel (kus kavas nt eksperimentide 

läbiviimine, uuringud, ettekanded vms) on võimalik vene, eesti või muust rahvusest eakaaslasi 

uues kontekstis tundma õppida. See aitaks soodustada vastastikust mõistmist, eriti õpilaste puhul, 

kellel on loodusteaduslikud huvid. Keemia-õppe alane koostöö süvendaks mõlema poole 

kultuurilist identiteeti ning kultuurilist avatust. 

 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ realiseerub eelkõige läbi lõimivate 

ühistegevuste (uurimistööd, rühmatööd, projektid jm), millega arendatakse õpilastes 

koostöövalmidust ja tolerantsust kaaslaste tegevuse ning arvamuse suhtes. 

Kodanikualgatuse üheks paremaks näiteks on kindlasti „Teeme ära 2008”. See üritus on tihedalt 

seotud keemiaga, sest tänu sellele aktsioonile said paljud meie ümbruses olevad alad puhtaks nii 

prügist kui ka ohtlikest ainetest. Koolid võiksid koostöös kohalike omavalitsustega korraldada 

üritusi, kus õpilased korrastavad oma kooli või kodukoha ümbrust. Ettevõtlikkuse teema seostub 

paljudes koolides ka õpilasfirmade loomisega. Väga paljud õpilasfirmad tegelevad millegi 

tootmisega, ning materjalide, tehnoloogia ja jäätmete küsimused loovad kindlasti 

lõiminguvõimalusi ka keemiaga. 

 

Keemia õpetamisel on oluline koht läbival teemal „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Keemia 

lõimingu kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste 

protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest. Õpilase jaoks avaneb see eelkõige 
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tegevuste kavandamisel, teostamisel ja lõpptulemuste hindamisel rakendatavate mõõtmiste ja 

arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) 

eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. Keemiaõpetus 

annab õpilastele võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate 

inimeste kujunemisele. Seaduspärasuste avastamisel kasutatakse mitmesugust õpitarkvara. 

Näiteks õpilane: 

- koostab mingil teemal arvuti abil korrektselt vormindatud ja viidetega varustatud referaadi;  

- koostab ja esitab klassile esteetiliselt kujundatud informatiivse multimeedia-põhise esitluse. 

Sobivad teemad on näiteks alkoholid, oksiidid, happed meie ümber, ehitusmaterjalid jne. 

 

Teema „Teabekeskkond“ raames tuleb juhtida õpilaste tähelepanu meedias esinevatele 

keemiaalastele vigadele või väärarusaamadele (vt samas artiklis alapeatükki 4.3 

„Õppekirjanduses ja meedias esinevatest keemiamõistete väärkasutusest“). Keemiaalast infot 

(seoses õpitavate ainetega, keemia ajalooga vms) võiks otsida ka meediast, sh võõrkeelsest 

meediast (nii tekib seos ka võõrkeelte õppega). Selle läbiva teemaga seondub ka kodukeemia 

kasutusjuhendite lugemisoskus. 

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ on seotud eelkõige ohutusnõuete selgitamise ja järgimisega nii 

koolis kui ka kodudes. Õpilased õpivad kemikaalide ohumärke nii keemiakabinetis kasutatavate 

ainete kui ka koduses majapidamises kasutatavate vahendite puhul. Oluline on tähelepanu 

pöörata sellele, et õpilased järgiksid klassis praktiliste tööde tegemisel ohutusnõudeid ja oskaksid 

vajadusel kutsuda abi ning anda ise esmaabi, eriti oluline on õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. 

Õpilastel palutakse võrrelda erinevaid riskikäitumisi nende suhtelise ohtlikkuse alusel, näit 

kuidas käituda tundmatute ainetega, lõhkekehadega.  

Keemia õppimisel demonstreeritakse erinevaid viise, kuidas vältida ja vähendada ohtlikke 

olukordi, näit liiklus-, olme- ja tuletraumasid ning toimetulekut eri ohukordades. Õpetajad 

saavad erinevate ainete koostööna teha projekti toiduainete pakendil oleva info kogumiseks ja 

analüüsimiseks. 8. klassi õpilastele pakub suurt huvi E-ainete otsimine toidupakenditelt, seda 

tegevust võib seostada ka kunstiõpetuse ja tööõpetuse tundidega pakendite kasutamisega seoses. 

 

Teema „Väärtused ja kõlblus“ on keemia õppimisel seotud korralikkuse, hoolsuse, 

süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on oluline 

roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. Näiteks peab õpetaja 

praktilise töö hindamisel arvestama seda, kui korralikult õpilane tööd tegi, kas aruanne või 

protokoll on korrektselt vormistatud jne. 
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4.2. Kuidas keemia õpetamine aitab kaasa õppekava üldpädevuste elluviimisele? 

 

Keemiat õppides saavad õpilased ülevaate looduses ja ühiskonnas valitsevatest seostest ja 

vastasmõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. 

 

Väärtuspädevust arendab positiivse hoiaku ning vastutustunde kujundamine ümbritseva loodus- 

ja sotsiaalse keskkonna suhtes. Arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi 

pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse looduskeskkonna kaitsmise vajadust (n teema 

Keskkonnasäästlik eluviis), väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning 

kujundatakse tervislikke eluviise (n teemad Tervisliku toitumise põhitõed. Toitainete 

toiteväärtused. Mahetooted). Seda pädevust arendatakse kindlasti koostöös teiste 

aineõpetajatega. Näiteks võiksid koolides toimuda keskkonnaprobleemidele pühendatud päevad, 

ülemaailmse veepäeva tähistamine iga aasta märtsis jne. 

 

Sotsiaalse pädevuse arengu toetamisele saab keemiaõpe kaasa aidata eelkõige metoodika valiku 

osas. Oluline on grupiarutelude, rühma- ja paaristööde ning ühiste uurimuslike tegevuste roll. 

Sotsiaalsete oskuste arengule aitab kaasa ka see, kui osa õppetööst väljub klassiruumi piiridest 

(nt lähedaste intervjueerimine tarbekeemiaga seonduvate uskumuste osas, teiste klasside õpilaste 

küsitlemine, asutuste külastamine vms). Sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva 

inimtegevuse mõju hindamisega looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete 

keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning neile lahenduste leidmisega. Olulisel kohal on 

probleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb lisaks loodusteaduslikele seisukohtadele 

arvestada ka juriidilisi, majanduslikke ning eetilisi seisukohti. Võimalik, et mõne kohaliku 

keemiaga seonduva probleemi (n reostus) lahendamisele saavad õpilased oma 

kodanikuaktiivsusega ka reaalselt kaasa aidata. Sotsiaalse pädevuse arenemist soodustab ka 

ohutusnõuete järgimise vajalikkuse mõistmine.  

 

Õpipädevuse kujunemist toetab keemiaõpetus erinevate õpitegevuste kaudu. Õpipädevust 

arendatakse uurimusliku õppe rakendamisega – õpilased omandavad oskused leida 

loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi jne. Õpipädevuse arengut 

toetab IKT rakendamine keemia tundides (erinevate õpiprogrammide kasutamine, virtuaalkatsete 

läbiviimine, multimeedia vahendite kasutamine nt esitluste tegemisel jne). 

 

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb keemiaalase info otsimisega erinevatest allikatest, sh 

Internetist ning leitud teabe analüüsi ja tõepärasuse hindamisega. Olulisel kohal on 
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uurimistulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitamine, samuti 

ühine õpitegevus seoses keemias tehtavate uurimuslike rühmatöödega. Näiteks uurivad õpilased 

olmekemikaalide kasutamise ulatust ja mõju keskkonnale ning tutvustavad tulemusi kas suulise 

ettekandena, kirjaliku stendina, veebilehel vms. 

 

Matemaatikapädevus areneb keemia õppimisel seoses jooniste, diagrammide, tabelite jms 

andmete lugemise ja tõlgendamisega, samuti andmete põhjal jooniste, graafikute, tabelite jms 

koostamise ja esitamisega ning protsentarvutustel ja võrdelisel sõltuvusel põhinevate 

keemiaülesannete lahendamisega, teisendades vastavalt vajadusele mõõtühikuid. Keemias on 

olulisel kohal arvutusülesannete lahendamine; siinkohal võiks arvutusülesannetesse tuua seose 

igapäevaeluga.  

Poes on müügil kapsaste kahjurite tõrjeks 1%-line taimekaitsevahend 200 ml pudelites. 

Talunikul on 3000 m2 kapsamaad. On teada, et 1 m2 kapsamaa pritsimiseks kulub 400 ml 0,04%-

list taimekaitsevahendit. Mitu pudelit taimekaitsevahendit peab talunik ostma? 

 

Ettevõtlikkuspädevus kujuneb keemia jt loodusainete rakendusteaduslike teemade kaudu, kus 

ilmnevad õpitava seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. Koos sellega saadakse ülevaade 

loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja 

ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad uurimuslikud tööd, aga samuti ühised 

projektid teiste loodusainetega. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud probleemide lahendamine 

(happesademed, üleväetamine, osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt jne) ja pädevate otsuste 

tegemine, mis lisaks teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid aspekte. Õpilased 

võiksid teha arutelu, milliste ametite esindajad peavad oskama keemiat. Ettevõtlikkuspädevus 

võib keemiaga seostuda ka õpilasfirmade loomisega, mis tegelevad millegi tootmisega 

(materjalide ja tehnoloogia valik, jäätmete probleemi lahendamine). 

 

Enesemääratluspädevuse arengut toetab ühiskonnas kehtivate normide tundmaõppimine ning 

tervislike eluviiside vajalikkuse mõistmine. Enesemääratluspädevus areneb jõukohaste ja 

arendavate õpiülesannete lahendamise kaudu, kus õpilasi suunatakse analüüsima oma nõrku ja 

tugevaid külgi keemia õppimisel. Tähtis on näidata õpilastele nende positiivset arengut ning 

stimuleerida usku oma võimetesse ja suurendada enesekindlust keemia õppimisel. 

Keemiaõpingute käigus omandatav teave aitab õpilasel teha teadlikumaid tarbijavalikuid (n E-

ainete liigtarvitamise vältimine ) ning ka teadlikumalt vastu seista ühiskonnas mitte-soositud 

käitumisviisidele (n. alkoholi, narkootikumide, dopinguainete tarbimine). 
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5. Õppekirjanduses ja meedias esinevatest keemiamõistete väärkasutustest 
 

Artikli selles osas juhime tähelepanu õppekirjanduses ja meedias esinevatele keemiamõistete 

väärkasutustele, mis võivad tekitada probleeme keemia, bioloogia ja geograafia õpetamisel ning 

põhjustada õpilastel väärarusaamade tekkimist. 

 

Mõningates kooliõpikutes on esitatud keemia õpetamisel probleemseid seisukohti. Enamasti on 

need seotud keemiamõistete ebatäpse või lausa väära kasutamisega. Näiteks on ühes õpikus 

väidetud, et munakoores sisalduv lubi on lindudele hästi omastatav. Lubjaks, täpsemalt 

kustutatud lubjaks nimetatakse keemias kaltsiumhüdroksiidi, mis on tugevalt aluseline ja 

söövitav aine. Tõenäoliselt on õpiku autor mõelnud lubja asemel kaltsiumkarbonaati, mis on 

vees peaaegu lahustumatu kaltsiumiühend ja mida võiks vastava loodusliku mineraali nimetuse 

järgi nimetada pigem lubjakiviks. 

 

Sageli võib väärarusaamu tekitada see, et keemiliste elementide ja neile vastavate lihtainete 

nimetused langevad enamasti kokku ning seetõttu pole arusaadav, mida õieti silmas peeti. 

Näiteks on ühes õpikus kasutatud järgmist selgitust: munakoores sisalduv kaltsium kulub hiljem 

uue kooriku kõvendamiseks. Õpilastel võib aga nimetus kaltsium seostuda mitte element 

kaltsiumiga (s.t vastava aatomite liigiga) vaid kaltsiumi kui metalliga. Kaltsium on hõbevalge 

aktiivne metall, mis reageerib energiliselt veega. Seetõttu ei ole korrektne kasutada kirjeldatud 

juhul nimetust kaltsium. Selle asemel võiks kasutada nimetust kaltsiumiioonid või 

kaltsiumiühendid. Õpilased on keemias õppinud vahet tegema elemendi lihtaine, mis koosneb 

neutraalsetest aatomitest, ja selle elemendi ühendite vahel, kus esineb kaltsium ioonidena. 

Aatomitel ja ioonidel on aga nii keemilised kui ka füüsikalised omadused väga erinevad. 

 

Analoogiliselt eelmise väärkasutusega võime õpikutes kohata näiteks sellist väidet: Eesti 

põhjavees on liiga palju või väga palju rauda, joodi ja fluori. Siingi oleks autor pidanud 

märkima, et tegemist on vastavate ioonide või ühenditega, vältimaks õpilastel väärarusaama 

tekkimist, et põhjavesi sisaldab neid elemente lihtainetena. 

 

Väga levinud on nii õpikutes kui ka mitmel pool meedias termini lahustumine väärkasutus – 

räägitakse mingi aine lahustumisest, kuid tegelikult toimub selle aine keemiline reaktsioon 

veega. Selline väärkasutus esineb näiteks lauses: Õhus olevas veeaurus lahustudes moodustavad 

need ühendid (väävli oksiidid ja lämmastiku oksiidid) happeid. Tegelikult reageerivad õhus 

sisalduvad vääveldioksiid ja lämmastikdioksiid veeauruga, moodustades vastavad happed. 



Keemia 
 

Õpilased on sedagi keemiatundides õppinud, kuid sageli esinev mõistete väärkasutus võib neis 

segadust tekitada. 

 

Geograafiaõpikutes, kus selgitatakse õpilastele karstinähtusi, esineb sageli analoogilisi 

ebatäpsusi keemia seisukohalt. Näiteks on toodud ühes õpikus selgitus: Vee lahustav toime 

lahustuvatele kivimitele (lubjakivi, kips jne). Teada on, et need kivimid on vees peaaegu 

lahustumatud (CaCO3 lahustuvuskorrutis on 9x10-9 ja CaSO4 lahustuvuskorrutis on 2x10-4, seega 

väga väikesed, eriti CaCO3 korral). Järelikult ühes liitris küllastunud CaCO3 lahuses on vaid 

9,5x10-5 mooli Ca 2+-ioone ja ühes liitris küllastunud CaSO4 lahuses on Ca2+-ioone 0,014 mooli 

ehk 0,56 g. Õige oleks kirjutada, et nende kivimite lagunemine on seotud aeglaste keemiliste 

reaktsioonidega – kivimis sisalduv CaCO3 või CaSO4 reageerivad loodusliku veega, mis sisaldab 

süsihapet (see tekib süsihappegaasi reageerimisel veega). Reaktsioonil tekkiv Ca(HCO3)2 

(kaltsiumvesinikkarbonaat) lahustub aga vees üsna hästi. 

 

Bioloogias oleks soovitatav kasutada nimetuse süsivesikud asemel nimetust sahhariidid või 

suhkrud. Sageli ajavad õpilased mõiste süsivesik (sahhariid) segamini mõistega süsivesinik 

(süsivesinikud on näiteks alkaanid). Sellist segadust aga ei teki, kui kasutada nimetust sahhariid. 

Kindlasti peaksid keemia- ja teiste loodusainete õpetajad tegema tihedamat koostööd, et kasutada 

teiste loodusainete mõisteid korrektselt ning vältida mõistete väärkasutusest tekkivaid 

väärarusaamu.  

 

Lisaks veel mõningaid tähelepanekuid keemiamõistete ebatäpsest kasutamisest või eksimisest 

õigekirjareeglite vastu nende kirjutamisel. 

Keemias mõõdetakse aine hulka kindlasti ainult moolides, mitte grammides ega liitrites. Kui on 

vaja näiteks selgitada, et ühte ainet on märgatavalt rohkem kui teist (võrreldes silma järgi nende 

ainete ruumala või massi), siis pole õige rääkida, et ühe aine hulk on suurem kui teisel. Sellisel 

juhul oleks soovitatav rääkida, et ühe aine kogus on suurem kui teisel (kogus on ebamäärane 

suurus ega ole seotud mingite kindlate ühikutega).  

Termini kontsentratsioon õigekiri vajab tähelepanu, sageli eksitakse t-tähe ärajätmisega 

(konsetratsioon!), sõna hape kirjutatakse nimetavas käändes ühe p-ga. 

 

Artikli autorid loodavad, et toodud näpunäited ja soovitused aitavad keemiaõpetajatel paremini 

seostada keemiat teiste õppeainetega ning aitavad vältida õpilastel mõningate üsna levinud 

väärarusaamade tekkimist.  

 




