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 1. Ainevaldkond „Loodusained“

 1.1. Ainevaldkonna pädevus

Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast
kirjaoskust, mis hõlmab suutlikkust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas (edaspidi keskkond) toimuvaid nähtusi;
analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi ja märgata selles esinevaid probleeme ning teha põhjendatud otsuseid; järgida probleeme lahendades
loodusteaduslikku meetodit ning kasutada teadmisi bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest süsteemidest; väärtustada loodusteadusi kui
kultuuri osa ning järgida jätkusuutlikku eluviisi.

Естественнонаучная компетентность выражается в естественнонаучной и технологической грамотности, которая охватывает умение наблюдать,
понимать и объяснять явления, происходящие в природной, искусственной и социальной среде (далее среда), анализировать среду как
целостную систему, замечать проявляющиеся в ней проблемы, делать обоснованные заключения при их решении, при решении проблем
следовать естественнонаучному методу и используя знания о биологических, физико-химических и технологических системах, ценить
естественные науки как часть культуры и следовать принципам устойчивого развития.

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:

1) tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtusi ning mõistab mudelite osa loodusnähtuste kirjeldamisel;

2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid allikaid, mis on esitatud sõnade, numbrite või sümbolitena,
ning hindab infot kriitiliselt;

3) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti; loodusteaduslikku meetodit kasutades kogub
infot, sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning teeb
tõenduspõhiseid järeldusi;
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4) kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi loodusteaduste, tehnoloogia ning igapäevaprobleeme
lahendades ja põhjendatud otsuseid tehes;

5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute piiriteaduste kohta selles süsteemis;

6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja tänapäevases kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse
piiratust;

7) hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja
eetilis-moraalsetele seisukohtadele;

8) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke eluviise;

9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning on
motiveeritud elukestvaks õppeks.

В результате изучения предметов естественного цикла, выпускник гимназии:

1) анализирует и интерпретирует происходящие в среде явления на микро-, макро- и мегауровне, а также
понимает   применение моделей в описании реальных объектов;

2) использует эстонские и иностранные источники для получения естественнонаучной и технической информации, которая представлена на
уровне слов, чисел и символов,  оценивает их критически;

3) определяет и анализирует проблемы среды, выделяет в них естественнонаучные и социальные компоненты, используя
естественнонаучный метод для сбора информации, формулиует вопросы исследования или гипотезы, проводит наблюдения или опыты,
анализирует и интерпретирует результаты, делает выводы на основе практических данных;

4) использует систематические знания, приобретенные на уроках биологии, химии, физики и географии, при решении повседневных
проблем и при принятии обоснованных решений;
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5) понимает взаимосвязи между естественными предметами, особенности естественных предметов, а также новые интердисциплинарные
научные области в этой системе;

6) понимает науку как процесс накопления научных знаний в ее историческом и современном контексте, осознаёт применение творческого
подхода  в научных открытиях, а также пределы науки по отношению к реальному миру;

7) оценивает и прогнозирует влияние достижений науки и технологий на среду, опираясь на естественнонаучные, социальные,
экономические и морально-этические точки зрения и учитывая правовые акты;

8) ценит среду как целостную систему и следует принципам устойчивого развития и здорового образа жизни;
9) проявляет интерес к локальным и глобальным экологическим явлениям, к развитию естественных наук и технологий, умеет принимать

обоснованные решений при выборе карьеры, а также мотивирован на учебу на протяжении всей жизни.

 1.2. Ainevaldkonna õppeained

Ainevaldkonna õppeained on bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valikkursusteks.

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:

1. bioloogias 4 kursust: „Rakud“, „Organismid“, „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“;

2. geograafias 3 kursust, sealhulgas loodusgeograafias 2 kursust: „Maa kui süsteem“, „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“, ning
inimgeograafias 1 kursus „Rahvastik ja majandus“, mis kuulub sotsiaalainete valdkonda;

3. keemias 3 kursust: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“, „Orgaanilised ained“;

4. füüsikas 5 kursust: “Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika”, “Mehaanika”, “Elektromagnetism”, “Energia”, “Mikro- ja megamaailma
füüsika”

Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud kaheksa valikkursust: „Rakendusbioloogia“, „Geoinformaatika“, „Globaliseeruv maailm“, „Keemiliste protsesside
seaduspärasused“, „Elementide keemia“, „Elu keemia“, „Füüsika ja tehnika“, „Teistsugune füüsika“.
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Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud kuus ainevaldkondade ülest valikkursust: „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Mehhatroonika ja
robootika”, „3D-modelleerimine”, „Joonestamine”, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused”. Neid
valikkursusi võib rakendada ka matemaatika valikkursustena.

Keemia valikkursuste õpetamise korral lõimitakse kooli ainekavas aineloogika säilitamise ja õppeaja kokkuhoiu eesmärgil valikkursuste õppesisu kolme kohustusliku

kursuse õppesisuga.

 1.3. Ainevaldkonna kirjeldus

Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, seostades järgmisi valdkondi:

1) empiiriliste teadmiste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest mõistetest, seaduspärasustest ning teooriatest, mis määravad konkreetse
õppeaine sisu ja vastavad teaduse saavutustele;

2) 2) loodusteadusliku uurimismeetodi kasutamine, mis moodustab loodusvaldkonna õppeainete ühisosa;

3) 3) loodusteaduslike, majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete, eetilis-moraalsete aspektide arvestamine probleeme lahendades ja otsuseid tehes;

4) 4) loovuse, kriitilise mõtlemise, suhtlus- ja koostööoskuste arendamine, riskide teadvustamine, hoiakute ning karjääriteadlikkuse kujundamine.

Ainevaldkonnasisene lõiming ja teadusliku meetodi rakendamine toetavad loodusteadusliku teadmiste süsteem kujunemist. Loodusained aitavad mõista
tehnoloogia rakendusi. Ülevaade loodusteaduste põhilistest seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, tulevikusuundumustest ning nendega
seotud rakendustest ja elukutsetest toetab õpilasi igapäevaelus ja elukutsevalikus.

Bioloogia õppimise eesmärk on saada tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning
keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia printsiipidest. Tuginedes bioloogia haruteaduste põhilistele teooriatele, üldistele seaduspärasustele ja nende
rakendusaspektidele avardub õpilaste loodusteaduslik maailmapilt, paraneb igapäevaeluga seonduvate bioloogiaprobleemide lahendamise oskus ning
toimetulek loodus- ja sotsiaalkeskkonnas.
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Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist,
looduses ja ühiskonnas esinevatest protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk on säästlikku ja jätkusuutlikku eluviisi,
looduse ja kultuuri mitmekesisust, kodanikuaktiivsust väärtustavate hoiakute kujundamisel ning nüüdisaegse tehnoloogia kasutamisel.

Inimgeograafiat õppides omandavad õpilased arusaamise looduses ning ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning
vastastikustest seostest. Seejuures arenevad õpilaste probleemide lahendamise ja uurimisoskused.

Keemia õpetusega taotletakse õpilaste keemiateadmiste ja loodusteadusliku maailmapildi avardumist. Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside
põhilistest seaduspärasustest, seostest erinevate 3 nähtuste ja seaduspärasuste vahel, keemia tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja
elukutsetest.

Füüsikas õpitakse tundma seaduspärasusi, millel põhineb nüüdisaegne tehnoloogia, õpitakse nähtusi seletama loodusteaduslikult, kasutades ka
matemaatilisi meetodeid. Füüsikat õppides laieneb õpilase loodusteaduslik maailmapilt, õpilane mõistab füüsikateadmiste rolli nüüdisaegses ühiskonnas.
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 2. Keemia

 2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Gümnaasiumi keemiaõpetusega 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) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul
meetodil;

3) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4) kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia
põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemiasõnavara;

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma
tegevuse võimalikke tagajärgi;

7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi
karjääri plaanides.

 2.2. Õppeaine kirjeldus

Keemial on kaalukas koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Gümnaasiumi keemia tugineb põhikoolis omandatud
teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt õppeainetes õpitavaga, toetades samaaegu teiste
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õppeainete õpet. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused ning omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes, mõistetakse
loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning
õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Keemias ning teistes loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt
motiveeritud elukestvale õppimisele. Õpilastel kujuneb gümnaasiumitasemele vastav loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus ning terviklik
loodusteaduslik maailmapilt, nad saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga
seotud elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset.

Keemiateadmised omandatakse suurel määral uurimisülesannete kaudu, mille vältel saavad õpilased probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise ja
katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Keemia arvutusülesandeid lahendades pööratakse
gümnaasiumis tähelepanu eelkõige käsitletavate probleemide mõistmisele, tulemuste analüüsile ning järelduste tegemisele, mitte rutiinsele tüüpülesannete
matemaatiliste algoritmide 23 õppimisele ja treenimisele. Tähtsal kohal on teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe analüüsi ning
kriitilise hindamise oskuse kujundamine, samuti uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid esitusvorme. Kõigis õpietappides
rakendatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.

Keemiat õpetades rõhutatakse keemia seoseid teiste loodusteadustega ja looduses (sh inimeses endas) toimuvate protsessidega ning inimese suhteid
ümbritsevate loodus- ja tehismaterjalidega. Õpitakse omandatud teadmisi ja oskusi rakendama igapäevaelu probleeme lahendades, kompetentseid ja eetilisi
otsuseid tehes ning oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga
seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste
sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet,
arutelu, ajurünnakuid, õppekäike jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.

Keemiaõpetus gümnaasiumis süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi. Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja nähtusi
sügavamalt, täpsemalt ning süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel. Õppes lisandub
induktiivsele käsitlusele deduktiivne käsitlus. Õpitakse tegema järeldusi õpitu põhjal, seostama erinevaid nähtusi ning rakendama õpitud seaduspärasusi
uudsetes olukordades. Õpe on suunatud õpilaste mõtlemisvõime arendamisele. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele,
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oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid ning eristada olulist ebaolulisest. Keemia nagu teistegi loodusteaduste õppimisel on tähtis õpilase isiksuse
väljakujunemine: iseseisvuse, mõtlemisvõime ja koostööoskuse areng ning vastutustunde ja tööharjumuste kujunemine.

 2.3. Õppetegevus

Õpet kavandades ja korraldades:

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii
valdkonna sees kui ka teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;

3) võimaldatakse üksi- ja ühisõpet, mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks, koostöövõimelisteks ning iseseisvateks õppijateks;

4) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: õppekäigud, rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine,
praktilised ja uurimistööd jne.

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused oleksid saavutatud.

 2.4. Füüsiline keskkond

Kool korraldab:

1) praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;
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2) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse kattega töölauad, nelja õpilase kohta vähemalt üks
mobiilne andmete kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised
demonstratsioonivahendid õpetajale;

3) keemia õpetamise klassis, kus on demonstratsioonkatsete tegemiseks tõmbekapp.

Kool võimaldab:

1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid ning demonstratsioonivahendid;

2) sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks vajalike materjalide (sh reaktiivide) kogumiseks ning säilitamiseks;

3) kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abil saab teha ainekavas loetletud töid;

4) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides või loodusharidusega seotud üritusel;

5) kooli õppekava kohaselt vähemalt korra õppeaastas igas loodusaines õpet väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis, laboris
vm).

 2.5. Hindamise üldalused

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste, kirjalike ja/või praktiliste ülesannete
alusel, arvestades õpilase teadmiste ning oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste
hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu ning vormistust. Parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning
mis on hindamise kriteeriumid.

Loodusainetes jagunevad mõõdetavad õpitulemused kaheks:
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1) mõtlemistasandite arendamine loodusainete kontekstis;

2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused.

Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemusi hinnates on
ligikaudu 40% ja 60%. Uurimisoskusi arendatakse ning hinnatakse nii terviklike uurimistööde kui ka nende üksikosade järgi.

Probleemide lahendamisel on viis hinnatavat etappi:

1) probleemi määramine;

2) probleemi sisu avamine;

3) lahendusstrateegia leidmine;

4) strateegia rakendamine;

5) tulemuste hindamine.

Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmade) puhul lisandub neile otsuse tegemine, kusjuures lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on
suudetud otsuse langetamisel arvestada eri osaliste argumente.

Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsust langetades arvestada eri osaliste argumente.

 2.6. Läbivad teemad kooliastmeti lähtuvalt õppeainest

Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad kursuste ning muude õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke teemasid,
meetodeid ning õppekorralduse ülesehituse viise. Läbivate teemade rakendamine aitab kaasa loodusteadusliku pädevuse järjepidevale kujundamisele.

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilased mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning
mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte
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külastused, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada
teadmisi hariduse ja töömaailma vahelistest seostest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt leida ja analüüsida
oma arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd
võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja karjääri tasakaalus.
Üldine positiivne suhtumine loodusteadustesse ja nende õppimisse, huvi loodusainete edasise õppimise vastu saavutatakse õpilase huvide ja
individuaalsuse arvestamisega, probleem- ning uurimusliku õppe rakendamisega. Õppetegevus võimaldab õpilasel avardada arusaama
loodusteadusvaldkonna erialadest ning nüüdisaegsest teadlaste tööst.

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumis kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes kaalutletud otsuste langetamise ning hinnangute andmise
oskust, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. See toetab valmisoleku kujunemist tegelda
keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja
jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Loodusained väärtustavad demokraatlikku ja vabatahtlikkusel põhinevat ühistegevust, kujundavad koostööoskusi ning
toetavad algatusvõimet. Kodanikuõiguste ja - kohustuste tunnetamine seostub kõigi inim- ja keskkonnaarengu küsimustega nii kohalikul kui ka globaalsel
tasandil.

Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eesti elukeskkonda, pärandkultuuri, Eestiga seotud loodusteadlasi ja nende panust teadusloos. Kujundatakse
sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes.

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet eri infoallikatest ning hinnatakse seda kriitiliselt.

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutusi ja uut tehnoloogiat, et väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi
parandamisel ja keskkonnahoiul. Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja -vahendeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise
mõtlemise võimet, mis võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske.

Tervis ja ohutus. Eksperimentaaltöödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral.
Loodusaineid õppides kujuneb õpilastel arusaam tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka väärtushinnangulisel tasandil.
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Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.

 2.7. Lõiming teiste õppeainetega

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust.
Erinevaid tekste (nt referaate, esitlusi jm) luues kujundatakse oskust end selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. Õpilased
kasutavad kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgivad õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida
teavet eri allikaist ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele, viitamisele ning intellektuaalomandi kaitsele. 4
Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja mõistmisega.

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja probleemõppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist.
Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust
teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine
õppekäikudel jms.

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamist.
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 3. IV kooliastme õpitulemused

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus ning on
motiveeritud elukestvaks õppeks;

2) rakendab keemiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit, arendab loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust
ning loovust;

3) hangib keemiainfot erinevaist, sh elektroonseist teabeallikaist, analüüsib ja hindab saadud teavet kriitiliselt;

4) mõistab süsteemselt keemia põhimõisteid ja keemiliste protsesside seaduspärasusi ning kasutab korrektselt keemiasõnavara;

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi keerukamaid ülesandeid lahendades ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii
keemialaboris kui ka argielus;

6) langetab igapäevaelu probleeme lahendades kompetentseid otsuseid ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule
arengule; suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.
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 4.Kursuste õpitulemused ja õppesisu

 4.1. I kursus „Keemia alused“

 Õppesisu (35 t)

Teema Õpitulemused Оrienteeruv
maht

Sissejuhatus

Keemia kui teaduse kujunemine. Füüsikalised ja keemilised
uurimismeetodid keemias. Keemiaga seotud karjäärivalikud.

Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs,
kvantitatiivne analüüs, keemiline süntees.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: õppekäik keemiaga
seotud ettevõttesse, õppeasutusse vms.

Kursuse lõpus õpilane:

1) valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust;

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi
ja keemilisi uurimismeetodeid.

1 t

Aine ehitus Kursuse lõpus õpilane: 11 t
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Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon
perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine. Keemilise sideme liigid.
Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete füüsikaliste
omaduste sõltuvus aine ehitusest.

Põhimõisted: aatomorbitaal, mittepolaarne kovalentne side,
polaarne kovalentne side, osalaeng, vesinikside.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: lihtsamate molekulide
struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulimudelite või
arvutiprogrammidega.

1) kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises
elektronkihis (üksikud elektronid, elektronipaarid) sõltuvalt
elemendi asukohast perioodilisustabelis (A-rühmade
elementide korral);

2) selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja
mittemetallilisuse muutumist perioodilisustabelis seoses
aatomi ehituse muutumisega;

3) määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja
minimaalseid oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi
perioodilisustabelis ning koostab elementide tüüpühendite
valemeid;

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

5) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet
moodustavate elementide asukohast perioodilisustabelis;

6) kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide
vastastiktoime (ka vesiniksideme) mõju ainete omadustele.

Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid

Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked.
Ekso- ja endotermilised reaktsioonid. Keemilise reaktsiooni kiirus,

Kursuse lõpus õpilane: 8 t
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seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine (Le
Chatelier’ printsiibist tutvustavalt).

Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni
soojusefekt, reaktsiooni kiirus, katalüsaator, katalüüs, pöörduv
reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toime
uurimine;

2) keemilise reaktsiooni soojusefekti uurimine;

3) auto heitgaaside katalüsaatori tööpõhimõtte selgitamine
internetimaterjalide põhjal;

4) keemilise tasakaalu nihkumise uurimine, sh arvutimudeli
abil.

1) seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga
püsivamasse olekusse;

2) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes
keemiliste sidemete tekkimisel ja lagunemisel esinevatest
energiamuutustest;

3) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite
toimet ning selgitab keemiliste protsesside kiiruse muutmist
argielus;

4) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib
vastassuunas kulgevate protsesside vahel tasakaal, ning
toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast.

Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes

Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid;
tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Hapete ja aluste protolüütiline
teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). Ioonidevahelised

Kursuse lõpus õpilane:

1) kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentsete ainete
korral);

15 t
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reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond
hüdrolüüsuva soola lahuses.

Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev
elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, hape, alus, molaarne
kontsentratsioon, soola hüdrolüüs.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) lahustumise soojusefektide uurimine;

2) erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni
heleduse või Vernier’ anduriga); nõrkade ja tugevate hapete
ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine;

3) ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine;

4) erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH)
uurimine;

5) lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel (nt vee
mööduva kareduse määramine, leelise kontsentratsiooni
määramine puhastusvahendis või happe kontsentratsiooni
määramine akuhappes vms).

2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja
nõrku elektrolüüte;

3) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal;

4) oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni;

5) koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid
(molekulaarsel ja ioonsel kujul);

6) hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral
lahuses tekkivat keskkonda.
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 4.2. II kursus „Anorgaanilised ained“

Õppesisu (35 t)

Teema Õpitulemused
Orienteeruv

mah

Metallid

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest
omadustest. Metallide keemilise aktiivsuse võrdlus; metallide
pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses.
Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist,
elektrolüüs, korrosioon, keemilised vooluallikad
(reaktsioonivõrrandeid nõudmata). Saagise ja lisandite arvestamine
moolarvutustes reaktsioonivõrrandi järgi.

Põhimõisted: sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline
vooluallikas, saagis.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

Kursuse lõpus õpilane:

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava
elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas ning
koostab sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid (metalli
reageerimine mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja
soolalahusega);

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise
võimalusi praktikas;

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende
rakendusi;

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite
redutseerimisel ning korrosiooni metallide oksüdeerumisel;

20 t
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1) metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse
võrdlemine;

2) metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning
korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja võrdlemine;

3) metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika
uurimine animatsioonidega;

4) ülevaate (referaadi) koostamine ühe metalli tootmisest ning
selle sulamite valmistamisest/kasutamisest.

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise
vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib
korrosioonitõrje võimalusi;

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise
üldisi põhimõtteid (nt elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise
vooluallika korral);

7) ) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi,
arvestades saagist ja lisandeid.

Mittemetallid

Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest
olenevalt elemendi asukohast perioodilisustabelis. Mittemetallide
keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema ühendite
käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate
protsesside näitel).

Põhimõisted: allotroopia.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: mittemetallide ja/või
nende iseloomulike ühendite saamine, omaduste uurimine ning
võrdlemine.

Kursuse lõpus õpilane:

1) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite
keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga
perioodilisustabelis;

2) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite
iseloomulike reaktsioonide võrrandeid;

3) ) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust
looduses ja/või rakendamise võimalusi praktikas.

15 t
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 4.3. III kursus „Orgaanilised ained“

Õppesisu (35t)

Teema Õpitulemused
Orienteeruv

maht

Süsivesinikud ja nende derivaadid

Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid,
nomenklatuuri põhimõtted, isomeeria. Asendatud alkaanide
(halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) füüsikaliste
omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete
süsivesinike ning alkaanide keemiliste omaduste võrdlus.
Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud ja nende derivaadid
looduses ning tööstuses (tutvustavalt).

Põhimõisted: isomeeria, asendatud süsivesinik, alkaan ehk
küllastunud süsivesinik, küllastumata süsivesinik, aromaatne
ühend, liitumispolümerisatsioon.

Kursuse lõpus õpilane:

1) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud
struktuurivalem, tasapinnaline ehk klassikaline
struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis);

2) kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid
alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste nimetuste ees- või
lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli
struktuuri või nimetuse põhjal aineklassi;

3) hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise
võime) põhjal aine füüsikalisi omadusi (lahustuvust
erinevates lahustites ja keemistemperatuuri);

18 t
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri
uurimine ning võrdlemine molekulimudelite ja/või
arvutiprogrammiga;

2) molekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine
aurustumissoojuse võrdlemise teel;

3) hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega.

4) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete
süsivesinike keemilisi omadusi, koostab lihtsamaid
reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide
halogeenimise ning alkeenide hüdrogeenimise ja
katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma
reaktsiooni mehhanismideta);

5) kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide
omadusi, rakendusi argielus ning kasutamisega kaasnevaid
ohtusid;

6) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku.

Orgaanilised ained meie ümber

Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud
karboksüülhapped (aminohapped, hüdroksühapped) ja
karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid).
Polükondensatsioon. Orgaanilised ühendid elusorganismides:
rasvad, sahhariidid, valgud.

Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe
funktsionaalderivaat, hüdrolüüs, polükondensatsioon.

Kursuse lõpus õpilane:

1) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse
aineklassi;

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

3) selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete
vahel;

17 t
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning
võrdlemine;

2) karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste
hapetega;

3) estrite saamine ja hüdrolüüs;

4) sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste
uurimine;

5) valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine
hapete, aluste, soolalahuste ja kuumutamise suhtes;

6) seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise
uurimine ja võrdlemine erineva happelisusega vees ning
soolade lisandite korral.

4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete
keemilisi omadusi ning koostab vastavaid
reaktsioonivõrrandeid;

5) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse
organismis ning sellest põhjustatud sotsiaalseid probleeme;

6) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning
koostab vastavaid võrrandeid;

7) kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri
lõiku;

8) selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide,
valkude ja rasvade) ehitust.
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 5. Hindamine

Оценивание

В начале учебного периода учитель знакомит учеников с основными требованиями, порядком оценивания по предмету. Используется текущее,
формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание имеет словесную форму и не выражается в цифрах. Учащемуся дается
обратная связь о знаниях и умениях по предмету. Учащийся на основе поставленных целей и результатов обучения получает стимулирующую и
конструктивную обратную связь в отношении своих сильных и слабых сторон. В части практических работ и заданий оценивается не только
результат работы, но и процесс. При оценивании письменных заданий исправляются и ошибки в правописании, которые при оценивании не
учитываются. При оценке выполнения письменной  работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.

Родители имеют право получить информацию о порядке оценивания от учителя-предметника или от классного руководителя, на
интернет-сайте гимназии.

Оценивание знаний и навыков осуществляется на основе:

● устных ответов;
● письменных работ;
● практических работ;
● ведения тетради

Оцениваются следующие элементы:
● знания по предмету, указанные в программе;
● знание терминологии и правильное её применение;
● умение связывать между собой знания, относящиеся к разным темам, и использовать их при выполнении письменных и практических

заданий;
● соблюдение правил техники безопасности при работе с химическим оборудованием и реактивами;
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● поиск, обработка информации и её критическая оценка;
● умение использовать полученные знания в новой ситуации (в повседневной жизни);
● умение самостоятельно работать с учебными материалами;
● отчёты по исследовательским проектам и групповым заданиям;
● сопроводительные тексты и комментарии к рисункам, схемам, диаграммам, графикам.

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.

Грубыми считаются следующие ошибки:

● незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;

● незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,  география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);

● неумение выделить в ответе главное;

● неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;

● неумение делать выводы и обобщения;

● неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;

● неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;

● неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
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● нарушение техники безопасности;

● небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:

● неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;

● ошибки при снятии показаний с измерительных  приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от
расположения измерительных приборов, оптические и др.);

● ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,  условий работы прибора, оборудования;

● ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;

● нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);

● нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

● неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:

● нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  наблюдений, заданий;

● ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);

● небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
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● орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

 5.1.Оценивание устного ответа

Оценка «5» :

● ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

● материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;

● ответ самостоятельный.

Оценка «4» :

● ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

● материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.

Оценка «3»:

● ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

Оценка «2» :

● при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Оценка «1»
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● отсутствие ответа.

 5.2.Оценивание умений решать расчетные задачи

Оценка “5” ставится , если ученик:

1) грамотно анализирует условие задачи, делает краткую запись;

2) правильно указывает физические величины и единицы измерения;

3) знает формулы и умеет их преобразовывать;

4) правильно записывает формулы веществ и уравнения реакций;

5) правильно делает вычисления и преобразовывает единицы измерения;

6) в логическом рассуждении  нет ошибок,задача решена рациональным способом;

7) может проанализировать полученный ответ.

Оценка “4” ставится, если ученик выполняет основные требования на оценку “5”, но допускает ошибки в вычислениях или в преобразовании
единиц измерения.

Оценка “3” ставится, если ученик: анализирует условие задачи, делает краткую запись; знает основные формулы, но испытывает затруднения в
их использовании и  выполняет задание с помощью учителя.

Оценка “2” ставится, если ученик записывает краткое условие задачи, но не знает формул, необходимых для ее решения.

Оценка “1” ставится, если ученик не приступает к решению.5.3.Оценивание письменных контрольных и тестовых  работ

При составлении и оценивании  письменных работ по пятибалльной шкале исходят из принципа: если применяется пунктовая
система зачета и учитель не сообщил об иной системе, работа составляется так, что
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● в оценку  «5»  конвертируется  работа учащегося, набравшего 90-100%,
● в оценку « 4»  - 75- 89%,
● в оценку « 3»  -  50-74%,
● в оценку  «2»  -  20-49%,
● в оценку  «1» - 0-19% из максимально возможного количества пунктов.

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для
периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.

 5.3.Оценивание реферата и презентации

При оценивании учитывается:

● соблюдение требований к его оформлению;

● полнота и обоснованность приведенной в тексте реферата информации;

● умение  свободно излагать основные идеи, отраженные в работе;

● способность ученика понять суть задаваемых учителем /учениками вопросов и сформулировать точные ответы на них.

 5.4.Оценивание практических (лабораторных) работ

Оценка «5» ставится, если ученик:

● правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений;
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● самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты  провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

● научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта,представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

● проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы);

● эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:

● опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

● было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета;

● эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «3» ставится, если ученик:

● правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что не
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

● подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

● опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях уравнений реакций, единиц измерения, в вычислениях, графиках,
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таблицах, схемах, ) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);

● допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:

● не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов;

● опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

● в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  отмеченные в требованиях к оценке «3».

Оценка «1» ставится, если ученик:

● допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
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 5.5.Оценивание ведения тетради

При оценивании ведения тетради, учитывается аккуратность, выполнение единых орфографических требований к ведению тетради.
Оценка «5»:

● записи ведутся систематически, соблюдаются требования орфографического режима;
● все задания в тетради выполнены правильно;
● выполнены все домашние работы.

Оценка «4»:
● выполнены работы в объёме 75 – 89%;
● допущены незначительные ошибки.

Оценка «3»:
● записи в тетради выполняются нерегулярно, нарушаются единые орфографические требования к ведению тетради;
● выполнены работы в объёме 50 – 74%;

Оценка «2»:
● записи в тетради ведутся нерегулярно и неаккуратно;
● выполнены работы в объёме 20 – 49%;
● не выполнены домашние работы.

Оценка «1»:
● выполнены работы в объёме 0 – 19%;
● тетрадь отсутствует.
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