
Valikkursus „Elu keemia“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 
Keemia valikkursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud 
teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub tihedalt gümnaasiumi bioloogias õpitavaga, käsitledes 
eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldades bioloogias õpitut 
sügavamalt mõista. 

Valikkursus võimaldab õpilastel eluslooduses kulgevate keemiliste protsesside seaduspärasusi 
sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise 
loodusteadusliku maailmapildi avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks 
loodusteadustega seotud erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning 
kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja 
sotsiaalkeskkonnas ning aitavad neil ka elukutset valida. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised 
pädevused, omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse 
loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb 
vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse, õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. 
Omandatud teadmised, oskused ning hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. 
Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest arendamisest, suurt 
tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks 
kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. 
Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt 
tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid 
teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, 
tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist 
mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 

3) on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia põhimõistetest ja keemiliste 
protsesside seaduspärasustest; 

4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust 
elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; 

5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;  
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele 

seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi; 
7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning esitab 
nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul; 

2) selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jms ainete) rolli organismide ehituses ja talitluses, 
samuti inimese toitumises; 



3) avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta 
toitumise valdkonnas; 

4) selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega; 
5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse 

energeetikaga; 
6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning näitab 

selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises; 
7) lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut elusorganismide 

ehituse ning talitluse kohta; 
8) selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi. 

 
Õppesisu  

Isomeeria. Biomolekulid 
Geomeetriline isomeeria: cis-transisomeeria, kiraalsus. Biomolekulid. 
Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja varupolüsahhariidid. 
Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud toitumisprobleemid. 
Valgud: kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud toitumisprobleemid. 
Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped. 
Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus. 

Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs 
Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel, ettekujutus 
biosünteesist. 
Ensüümkatalüüs: ensüümid, koensüümid, vitamiinid, ensüümkatalüüsi erijooned. 
Põhimõisted: metabolism, ensüüm, koensüüm, ensüümkatalüüs. 

Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia 
Ainevahetuse energeetika, fotosüntees, biosfääri energeetiline skeem. 
Elu füüsikaline keemia: keemiline tasakaal ja statsionaarne tasakaal, entroopia, elu füüsikaline olemus, 
elu tekke probleemidest. 
Põhimõisted: statsionaarne tasakaal, entroopia. 

Keemiline info looduses  
Keemiline info looduses raku tasandil (ATP/AMP näitel, virgatsained jne), organismi tasandil (hormoonid, 
virgatsained), liigisiseselt (feromoonid) ja liikide vahel (allelomoonid). 
Põhimõisted: keemiline info, virgatsained. 
 


