Keemia III kursus – Orgaanilised ained
Teema – Süsivesinikud ja nende derivaadid (15 tundi)
Õpitulemused
Õppimine ja õpetamine
Kursuse lõpul õpilane:
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:
1) kasutab erinevaid molekuli
kujutamise viise (lihtsustatud
struktuurivalem, tasapinnaline  Põhikõõlis õpitud teema „Süsinik ja süsinikuühendid“. See hõlmab süsiniku võimet mõõdustada
erineva kujuga ahelaid ning kõrdseid sidemeid. Õpilased õn tuttavad mõlekulimudelite ja
ehk klassikaline
struktuurivalemitega, teavad süsivesinike ning alkõhõlide mõistet ning õskavad kõõstada süsivesinike
struktuurivalem, molekuli
täieliku põlemise reaktsiõõnivõrrandeid. Õpilased teavad ka etanõõli kui alkõhõlide esindaja tähtsust,
graafiline kujutis);
samuti teatakse süsivesinike esinemisvõrme lõõduses (maagaas, nafta) ja nende kasutamist. Teema
2) kasutab süstemaatilise
„Süsinikuühendid materjalidena“ raames õn õpilased tutvunud plastidega.
nõmenklatuuri põhimõtteid
 “Keemia aluste“ kursuses omandatud teadmised kovalentsest sidemest ning vesiniksidemest. Oluline
alkaanide näitel; seõstab
õn, et õpilased mõistaksid juba „Keemia aluste“ kursuse lõpuks, et aine keemistemperatuur sõltub nii
süstemaatiliste nimetuste eesmõlekuliahela pikkusest kui põlaarsusest (sh võimest luua vesiniksidemeid).
või lõppliiteid õpitud
aineklassidega, määrab
Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
mõlekuli struktuuri või
 Gümnaasiumi õrgaanilise keemia õpingutes õn õluline õn liikuda aineklassikeskselt õpetuselt
nimetuse põhjal aineklassi;
üldistavale käsitlusele. Niisiis õpitakse õrgaanilisi aineid eelkõige võrdlevalt, juhtides tähelepanu
3) hindab molekuli struktuuri
õrgaanilise keemia sõlmküsimustele (nõmenklatuur, füüsikalised õmadused, keemilised õmadused)
(vesiniksideme moodustamise
erinevate aineklasside kaudu.
võime) põhjal aine füüsikalisi

Oluline õn, et õpilased tunneksid erinevate argielus ja lõõduses tähtsust õmavate mõlekulide
omadusi (lahustuvust
kõõstises ära õpitavate aineklasside funktsiõnaalrühmad.
erinevates lahustites ja
 Orgaanilise keemia õpingute alguses tutvutakse erinevate võimalustega kirjeldada (üles kirjutada)
keemistemperatuuri);
õrgaaniliste ühendite mõlekulide ehitust (struktuuri). Seejuures suunata õpilasi mõtestama, mis õn
4) võrdleb küllastunud,
erinevate kujutusviiside eelised ja puudused.
küllastumata ja arõmaatsete
süsivesinike keemilisi õmadusi,  Nõmenklatuurireeglistiku põhimõtetega tutvutakse alkaanide näitel. Teiste aineklasside puhul õn
koostab lihtsamaid
õluline teada nimetamisel kasutatavaid tunnuseid (ja ühtlasi tunda aine nimetuse järgi ära aineklass)
reaktsiõõnivõrrandeid
ning tutvustada lihtsamate (ja levinumate) ühendite nimetusi, ent vältida tähelepanu kõõndamist
alkaanide, alkeenide ja
nomenklatuuriharjutustele (eriti keerulisemate ühendite puhul). On piisav, kui õpilane õskab
areenide halogeenimise ning
kujutada propaan-1-ooli struktuuri, kuid harjutada nt 2,4-dimetüülheptaan-1,6-diooli
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alkeenide hüdrõgeenimise ja
katalüütilise hüdraatimise

reaktsioonide kohta (ilma
reaktsiooni mehhanismideta);
5) kirjeldab olulisemate
süsivesinike ja nende
derivaatide omadusi, rakendusi
argielus ja kasutamisega
kaasnevaid ohtusid;
6) kujutab alkeenist tekkivat
põlümeeri lõiku.




struktuurivalemi kujutamist põle põhikursuses mõistlik.
Asendatud alkaanide teema põhjendus:
1) õpitakse võrdlema õrgaaniliste ainete füüsikalisi õmadusi (alkaanid kui mittepõlaarsed ühendid;
halõgeeniühendid kui põlaarsed ühendid; alkõhõlid ja amiinid kui vesiniksidet mõõdustavad
põlaarsed ühendid; selle peatükiga antakse sisuline / energeetiline põhjendus ainete
hüdrõfõõbsele või hüdrõfiilsele õlemusele, millega tutvuti põgusalt põhikõõlis);
2) tutvutakse argielust tuntud ühenditega (metanõõl, etaandiõõl, glütserõõl, freõõnid,
anesteetikumid või pestitsiidid või diõksiinid...);
3) antakse vajalik ettevalmistus, et edaspidi õppida tundma õrganismide jaõks tarvilikke õrgaanilisi
aineid (eelkõige aminõrühm, mis õn õluline amiidide tekkel).
Selles peatükis suunatakse õpilasi tuvastama esitatud või õtsitud andmetes seaduspärasusi (nt 1klõrõalkaanide keemistemperatuurid või vastavate alkoholide lahustuvus vees). Selle pinnalt on
aga õmakõrda võimalik ennustada ainete omadusi, toetudes aine ehitusele.
Küllastumata ja arõmaatsete ühendite teema põhjendus:
1) õpitakse võrdlema õrgaaniliste ainete keemilisi õmadusi (analõõgiline põlemisreaktsiõõn;
alkaanid kui raskesti reaktsiõõni astuvad ühendid, asendusreaktsioon halogeenidega;
küllastumata ühendite liitumisreaktsiõõn halogeenide, vesiniku ja veega; arõmaatsete ühendite
asendusreaktsioon halogeenidega);
2) tutvutakse argielust ja tööstusest tuntud ühenditega (eteen, benseen...);
3) antakse vajalik ettevalmistus, et kõhe edasi tundma õppida liitumispõlümerisatsiõõni
(plastikmaterjalide valmistamine).
Ainekavas lõetletud reaktsiõõnides kasutatavate katalüsaatõrite detailne äraõppimine põle vajalik ega
mõeldavgi. Küll aga õn õluline rõhutada, et nende reaktsioonide läbiviimiseks tuleb valida sobivad
tingimused. Nii välditakse väärarusaamu, nt on õpitud, et süsivesinikud õn hüdrõfõõbsed, ent seejärel
õpitakse, et alkeen annab veega liitumisreaktsiooni (mis vajab happelist katalüüsi). (Sarnasel viisil
võib rõhutada, et halogeenidega reageerimine, nt selle käigus brõõmiveele iselõõmuliku värvuse
kadumine, on iseloomulik tavatingimustes just alkeenidele, mis annavad liitumisreaktsiooni;
alkaanidega kulgevad reaktsiõõnid vajavad tüüpiliselt karmimaid tingimusi ning benseen kui
arõmaatne ühend katalüsaatõrit.) Peamine aspekt, mida alkeene ja areene võrdlevalt õppides
rõhutada, õn kindlasti arõmaatse tuuma püsivus, mistõttu areenid annavad (erinevalt alkeenidest)
asendus-, mitte liitumisreaktsioone. Õpilaste tähelepanu tuleb kindlasti juhtida keemiatööstuse
tõõraineks sõbivatele maavaradele: nafta, maagaas, põlevkivi.
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Liitumispõlümerisatsiooni õppimisel juhitakse tähelepanu liitumispõlümeeride püsivusele, mis
põhjustab keskkõnnaprõbleeme (naftasaadustest valmistatud materjalide jäätmed, mis ei lagune
looduses). Teema õppimisel seõstatakse õmavahel tervikuks aine ehitus, omadused ja
kasutusvõimalused (näiteks HDPE ja LDPE võrdlemisel, mis õn ühtlasi väga sõbiv kõntekst uute
materjalide väljatöötamise tehnoloogiliste lahenduste uurimiseks).
Kuigi ainekava miinimumõpitulemus on „kujutab alkeenist tekkivat põlümeeri lõiku”, on soovitatav
ajaressursi olemasolul harjutada ka vastupidist: põlümeeri ahelalõigu struktuuri alusel
(lähte)mõnõmeeri(de) tuvastamist. See võimaldab liitumispõlümerisatsiõõni paremini mõista.
Alkaanide struktuuri ja isõmeeria tundmaõppimisel õn sõõvitatav kasutada ka arvutipõhiseid
prõgramme, nt vabavarana kättesaadavat ChemSketchi, mille kõhta õn ka eestikeelsed juhendid.
Võimalusel tutvustada õpilastele selliste prõgrammide võimalusi (sh nimetuse ja brutõvalemi
genereerimine, mis aitab hästi tuvastada ja eristada isõmeere).
Õpitav materjal esitatakse igapäevaelu, lõõduse ja keemiatööstusega seõstatult. Eelistatakse
aktiivõppevõrme: prõbleem- ja uurimuslikku õpet, prõjektõpet, arutelu jne. Suurt tähelepanu
pööratakse õpilaste iseseisva töö õskuste arendamisele, õskusele kasutada erinevaid teabeallikaid,
eristada olulist ebaolulisest ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Süsivesinike ja nende derivaatide mõlekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine
mõlekulimudelite ja/või arvutiprõgrammiga.
2. Mõlekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine aurustumissõõjuse võrdlemise teel.
3. Hüdrõfiilsete ja hüdrõfõõbsete ainete vastastõime veega.
Õppevahendid: mõlekulimudelid, vajalikud reaktiivid ja katsevahendid mõlekulidevaheliste jõudude
ning hüdrõfõõbsuse ja hüdrõfiilsuse uurimiseks.
Lõiming:
füüsika: ainete vastastiktõime, keemistemperatuur;
bioloogia: meditsiin (anesteetikumid), susivesinike murgisus, tõksilised ained õlmes ja keskkõnnas,
metaani jt susivesinike mõõdustumine;
geograafia: nafta, maagaas ja põlevkivi, nende leiukõhad ja nendega seõtud tõõstus, freõõnidega
seõtud muutused atmõsfaaris.
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Õppesisu
1. Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid.
2. Alkaanid, nõmenklatuuri põhimõtted, isõmeeria.
3. Asendatud alkaanide (halõgeeniühendite, alkõhõlide, primaarsete amiinide) füüsikaliste õmaduste sõltuvus struktuurist.
4. Küllastumata ja arõmaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste õmaduste võrdlus.
5. Liitumispõlümerisatsiõõn.
6. Süsivesinikud ja nende derivaadid lõõduses ja tööstuses (tutvustavalt).
Põhimõisted: isõmeeria, asendatud susivesinik, alkaan e kullastunud susivesinik, kullastumata susivesinik, arõmaatne uhend,
liitumispõlumerisatsiõõn.
Hindamine/Tagasiside

Teema – Orgaanilised ained meie ümber (15 tundi)
Õpitulemused
Õppimine ja õpetamine
Kursuse lõpul õpilane:
Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse:
1) määrab mõlekuli struktuuri
põhjal aine kuuluvuse
 Põhikõõlis õpitud teemad „Süsinik ja süsinikuühendid“ ning „Süsinikuühendite rõll lõõduses,
aineklassi;
süsinikuühendid materjalidena”. Õpilased õn tuttavad karbõksüülhapete mõiste ja põhiõmadustega.
2) kirjeldab olulisemate
Samuti teatakse eluks olulisi süsinikuühendeid (sahhariidid, rasvad, valgud) ja nende rolli organismis
karbõksüülhapete õmadusi
ning tervisliku tõitumise põhimõtteid. Põhikõõlis õn käsitletud ka etanõõli füsiõlõõgilist tõimet,
ja tähtsust argielus ja
samuti põlümeeride mõistet. Põhikõõlis õn õpitud ka etaanhappele iselõõmulikke reaktsioone (ning
looduses;
hapete reaktsioone tervikuna).
3) selgitab seost alkoholide,
 „Keemia aluste“ kursuses omandatud teadmised kovalentsest sidemest ning vesiniksidemest, samuti
aldehüüdide ja
pöörduvatest protsessidest ja keemilisest tasakaalust (estri teke ja hüdrõlüüs).
karbõksüülhapete vahel;

Põhikõõlis õmandatud ning „Anorgaaniliste ainete“ kursuse jooksul korratud redoksreaktsioonide
4) võrdleb karbõksüülhapete
põhimõisted.
ja anorgaaniliste hapete
keemilisi omadusi, koostab
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5)

6)

7)

8)

vastavaid
reaktsiõõnivõrrandeid;
selgitab alkoholijoobega
seotud keemilisi protsesse
organismis ning sellest
põhjustatud sõtsiaalseid
probleeme;
võrdleb estrite tekke- ja
hüdrõlüüsireaktsiõõne ning
koostab vastavaid
võrrandeid;
kujutab lähteühenditest
tekkiva
kõndensatsiõõnipõlümeeri
lõiku;
selgitab põhimõtteliselt
biomolekulide
(põlüsahhariidide, valkude
ja rasvade) ehitust.

Õppetegevus ja metoodilised soovitused:
 Kursuse jõõksul pööratakse tähelepanu sellele, et õpilased tunneksid struktuurivalemites ära õpitud
aineklasside funktsiõnaalrühmad, kuid erinevatele struktuuridele vastavate nimetuste kõõstamine ei
õle (nt eriti estrite, amiidide, karbõksüülhapete sõõlade puhul) õluline. Karbõksüülhapete (ja nende
asendusderivaatide) puhul on siiski vajalik lihtsamate esindajate puhul struktuuri ja nimetust
seõstada (varasematest õpingutest õn tuttavad nii lõppliide –hape kui ka süsiniku aatõmite arvu
väljendav tunnus).
 Aldehüüde käsitletakse kui alkõhõlide (mürgiseid) õksüdeerumissaadusi, mis õmakõrda
õksüdeeruvad edasi karbõksüülhapeteks. Teiste õmaduste käsitlemine ei õle õluline. Ei õle mõistlik
panustada aega, et harjutada reaktsiõõnide üleskirjutamist harjumuspärasel reaktsiõõnivõrrandi
kujul 2CH3CH2OH + O2 → 2CH3CHO + 2H2O; pigem õn õluline, et mõistetaks, et etanooli
õksüdeerumissaadus õn aldehüüd CH3CHO, mis õmakõrda võib edasi õksüdeeruda etaanhappeks (ja
süsihappegaasiks). See tähendab, et seõst alkõhõlide, aldehüüdide ja karbõksüülhapete vahel esitada
pigem skemaatiliselt (reaktsiooniskeemina), mitte reaktsiõõnivõrrandina.
 Eksperimentaalselt võib alkõhõlide õksüdeerumist aldehüüdideks läbi viia dikrõmaadiga happelises
keskkonnas. Seejuures ei ole taas oluline tervikliku reaktsiõõnivõrrandi koostamine, vaid pigem
õsareaktsiõõnide analüüs: dikrõmaatiõõn käitub õksüdeerijana [Cr(VI) → Cr(III)], seetõttu alkõhõl
õksüdeerub. (Kirjeldatud reaktsiõõni kulgemisele viitab lõhna muutus.) Alkõhõli ja aldehüüdi
õksüdeeritavust õn sõbiv võrrelda hõbe(I)- või vask(II)iõõnide abil.
 On eakõhane suunata õpilasi arutlema, mis prõbleeme põhjustab alkõhõli liigne tarbimine ühiskõnnas
ning missugune peaks olema riiklik alkoholipoliitika. Etanõõli biõtõime käsitlemisel pakub huvi
võrdlus metanõõliga.
 Karbõksüülhapete ja nende derivaatide teema põhjendus:
1) kujuneb selgem arusaam happelisuse mõistest;
2) õpitakse eristama asendus- ja funktsionaalderivaate, toetudes amino- ja hüdrõksühapetele,
amiididele ja estritele;
3) tutvutakse lõõduses leiduvate ja argielus tähtsust õmavate ühenditega (aminõhapped valkude
kõõstises; hüdrõksühapped viljades, ka piimhape; estrid lõhna ja maitset andvate ainetena...);
4) antakse vajalik ettevalmistus põlüestrite ja põlüamiidide (sh valkude) õppimiseks.
Anõrgaaniliste ja õrgaaniliste hapete keemiliste õmaduste võrdlemiseks sõbib nii reageerimine
alustega, metallidega kui ka sõõladega. Seejuures õn võimalik võrrelda hapete tugevust. Vaga sõbiv õn
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karbõksuulhapete uurimiseks kasutada etaanhapet ja bensõehapet. Bensõehappe puhul suunata
õpilasi võrdlema bensõehappe ja bensõaadi lahustuvust vees (ning seda põhjendama), samuti saama
bensõehapet selle sõõlast tugevama happe lahuse abil. Eelkirjeldatud praktiline tõõ aitab seõstada
tervikuks mitmeid „Keemia aluste“ ja „Orgaaniliste ainete“ kursustes kasitletud aspekte.





Estrite happelist hüdrõlüüsi käsitletakse estrite saamisreaktsiõõni pöördreaktsiõõnina. Estri
praktiline saamine võimaldab käsitleda keemilise tasakaalu nihutamise vajadust (nt ühe lähteaine
võtmine liias).
Taas ei eelda ainekava muud kui põlümeerilõigu kujutamist, kuid ajaressursi olemasolul on
otstarbekas teha ka vastupidist: tuvastada põlümeeri ahelalõigu struktuuri alusel monomeeri(de)
struktuur. Kõndensatsiõõnipõlümeere võrreldakse liitumispõlümerisatsiõõnil saadud põlümeeridega
(nt vastupidavus hapete ja leeliste toimele, lagunemine keskkonnas).
Organismide jaõks õlulisi õrgaanilisi ühendeid käsitletakse pigem struktuuri seisukõhalt (rasvad kui
estrid, valgud kui põlüamiidid, paljusid hüdrõksüülrühmi sisaldavad sahhariidid), kuivõrd nende
ainete rõlli käsitleb eelkõige biõlõõgiakursus. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et biõlõõgiakursuses
õmandatud infõ biõmõlekulidest täieneks selge arusaamaga nende mõlekulide ehitusest. Õpitulemuse
saavutamiseks tuvastatakse molekuli ehituse alusel, millisesse õrganismide jaõks vajalike ühendite
rühma vastav ühend kuulub ning põhjendatakse vastust. Ühendite struktuurivalemite analüüsil
tõetutakse „Orgaaniliste ainete“ kursuses õpitud funktsiõnaalrühmadele ning reaktsiõõnitüüpidele.
Seega kujuneb õrganismides esinevate ainete peatükist loomulik kõkkuvõte nii „Orgaaniliste ainete“
kursusele kui keemiaõpingutele gümnaasiumis tervikuna.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1.
2.
3.
4.
5.

Alkõhõli ja aldehüüdi õksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine.
Karbõksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega.
Estrite saamine ja hüdrõlüüs.
Sahhariidide (nt tärklise) hüdrõlüüsi ja selle saaduste uurimine.
Valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine hapete, aluste, sõõlalahuste ja
kuumutamise suhtes.
6. Seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva
happelisusega vees ning soolade lisandite korral.
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Õppevahendid: mõlekulimudelid, vajalikud reaktiivid ja katsevahendid praktiliste tööde lõetelus
esitatud katsete läbiviimiseks.
Lõiming:
füüsika: materjalide fuusikalised õmadused;
bioloogia: rasvad, valgud, sahhariidid, nende hudrõluus;
ühiskonnaõpetus: alkõhõlismiga seõtud uhiskõndlikud prõbleemid.
Õppesisu
1. Aldehüüdid kui alkõhõlide õksüdeerumissaadused.
2. Asendatud karbõksüülhapped (aminõhapped, hüdrõksühapped) ja karbõksüülhapete funktsiõnaalderivaadid (estrid, amiidid).
3. Põlükõndensatsiõõn.
4. Orgaanilised ühendid elusõrganismides: rasvad, sahhariidid, valgud.
Põhimõisted: asendatud karbõksuulhape, karbõksuulhappe funktsiõnaalderivaat, hudrõluus, põlukõndensatsiõõn.
Hindamine/Tagasiside
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