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Füüsika 9. klass 

Teema Õpitulemused 
Soojusõpetus. Aine ehituse mudel. Soojusliikumine          
(4–6 tundi) 

Õppesisu: gaas, vedelik, tahkis. Aineosakeste kiiruse ja 
temperatuuri seos. Soojuspaisumine. Temperatuuriskaalad. 

Põhimõisted: soojusliikumine, soojuspaisumine, Celsiuse 
skaala. 

Näidiskatsed, täiendavad katsed ja 
katsevahendid: 

1) soojusliikumist imiteeriv katseseade; 
2) erinevad termomeetrid: IP-, bimetall-, vedelik-, 

takistus-, termobaartermomeetrid; võrrelda 
termomeetrite näitusid samas keskkonnas ja analoog- 
ning digitaaltermomeetrite väärtusi näiteks keevas 
vees; 

3) õhu soojuspaisumine: tühi pooleliitrine plastikpudel, 
pudeli suu panna vette ja hoida soojade kätega; 

4) metallkuul, piirituslamp ja kuulisuuruse avaga metallist 
alus; 

5) Katsed „kuiva jääga“ – auru teke (auru ja gaasi 
erinevused). 

Simulatsioonid: 
Aine olekud, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-
matter 
Aine olekud, 
http://www.youtube.com/watch?v=ntQ7qGilqZE 
 

Õpilane: 

1) kirjeldab tahkise, vedeliku, gaasi ja 
osakestevahelist vastastikmõju mudeleid; 

2) kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise 
olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ning 
kasutamist praktikas; 

3) kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala saamist; 

4) selgitab seost, mida kiiremini liiguvad 
aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur; 

5) selgitab termomeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid. 

Õpe ja koostöö 

Lõiming: 
Keemia. Millega tegeleb keemia: ainete füüsikalise omadused, agregaatolek. Reaktsioonide kiirendamise 
võimalused: temperatuuri mõju reaktsiooni kiirusele. Ajalugu. Atomistika Vana-Kreekas ja renessansiajal. 
Bioloogia. Lõhnade levimine. Elusolendite kehatemperatuur. Temperatuuri mõju taimedele. 
Geograafia. Temperatuur Maa eri piirkondades. Erinevates riikides kasutatavad temperatuuriskaalad. 
Digipädevus: teabe haldamine ja hindamine 
Ettevõtluspädevus: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, algatamine ja kaasamine, 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
http://www.youtube.com/watch?v=ntQ7qGilqZE
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suhtlusoskus, koostööoskus, kultuuri mõistmine 
Klassiväline õpe: tund kooli ümbruses, erinevate agregaatolekute märkamine looduses ning temperatuuride mõõtmine 
Soojusülekanne (8–9 tundi) 

Õppesisu: keha soojenemine ja jahtumine. 
Siseenergia. Soojushulk. Aine erisoojus. 
Soojusülekanne. Soojusjuhtivus. Konvektsioon. 
Soojuskiirguse seaduspärasused. Termos. 
Päikeseküte. Energia jäävuse seadus 
soojusprotsessides. Aastaaegade vaheldumine. 
Soojusülekanne looduses ja tehnikas. 

Põhimõisted: siseenergia, temperatuurimuut, 
soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus. 

Praktilised tööd: kalorimeetri tundmaõppimine ja 
materjali erisoojuse määramine: termomeeter, 
kalorimeeter, uuritav keha, digitaalne kaal, 
veekeetja. 

Näidiskatsed, täiendavad katsed ja 
katsevahendid:  

1) Maa ja Päikese mudel aastaaegade 
demonstreerimiseks; 

2) päikesekollektori mudel: katta pudel musta 
värvi või riidega ja uurida vee soojenemist 
päikse käes – õuekatse; 

3) energiaülekanded küünla põlemisel. 
 
 

Õpilane: 

1) kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost 
teiste nähtustega ja nende kasutamist praktikas; 

2) selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi 
ning teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) selgitab aine erisoojuse tähendust ning teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 

4) nimetab mõistete siseenergia, temperatuurimuut, 
soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus 
olulisi tunnuseid; 

5) sõnastab järgmisi seoseid: 

a) soojusülekande korral levib siseenergia 
soojemalt kehalt külmemale; 

b) keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: 
tööd tehes ja soojusülekande teel; 

c) kahe keha soojusvahetuse korral suureneb 
ühe keha siseenergia täpselt niisama palju, 
kui väheneb teise keha siseenergia; 

d) mida suurem on keha temperatuur, seda 
suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab; 

e) mida tumedam on keha pind, seda suurema 
soojushulga keha ajaühikus kiirgab; 

6) selgitab seoste )(12ttmcQ või 

tmcQ  , kus 12
ttt     tähendust ja 

seost soojusnähtustega ning kasutab seoseid 
probleeme lahendades; 

7) selgitab termose, päikesekütte ja 
soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise 
põhimõtet, kasutamise näiteid ning 
ohutusnõudeid; 

8) korraldab eksperimendi, mõõtes katseliselt kehad 
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erisoojuse, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi 
keha materjali kohta. 

Lõiming: 
Keemia. Aine hulk. Moolarvutused: normaaltingimused. 
Matemaatika. Üksliikmed. Arvu standardkuju, tehted 10n/-n-ga. 
Geograafia. Euroopa ja Eesti kliima ning veestik: hoovuste mõju kliimale. Loodusvööndid: polaarjooned, polaaröö ja -
päev. Kliima: päikesekiirguse jaotumine Maal, aastaaegade kujunemine, merede ja ookeanide mõju, õhuringlus ja 
tuuled. 
Bioloogia, geograafia. Vesi ja selle suur erisoojus. 
Digipädevus: teabe haldamine, otsimine, sirvimine ja hindamine 
Ettevõtluspädevus: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, eetika ja väärtuspõhisus, 
algatamine ja kaasamine, suhtlusoskus, koostööoskus, kultuuri mõistmine, keskkonna mõistmine. 
Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused 
(8–11 tundi) 
Õppesisu: Sulamine ja tahkumine, sulamissoojus. 
Aurumine ja kondenseerumine, keemissoojus. 
Kütuse kütteväärtus. Soojustehnilised rakendused. 

Põhimõisted: sulamissoojus, keemissoojus; kütuse 
kütteväärtus. 

Näidiskatsed, täiendavad katsed ja 
katsevahendid: 

1) vee kuumutamine klaasnõus kuni keemiseni; 
2) põlevkivi põlemine, piirituse põlemine. Vestlus, 

katsete analüüs. 
3) jäätise sulamiseks ja sulajäätise 

soojenemiseks kuluva soojushulga mõõtmine 
kalorimeetriga: mahlajäätis, 50°C vesi, 
kalorimeeter, termomeeter; 

4) piirituse, pähklite kütteväärtuse määramine: 
keeduklaas, vesi, piirituslamp, pähklid, 
tiiglitangid, termomeeter. 

 

Õpilane: 

1) loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja 
kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab neid 
teiste nähtustega ning kasutab neid praktikas; 

2) selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse 
kütteväärtuse tähendust ning teab kasutatavaid 
mõõtühikuid; 

3) selgitab seoste mQ  , mLQ  ja 
mrQ  tähendust, seostab neid teiste 

nähtustega ning kasutab neid probleeme 
lahendades; 

4) lahendab rakendussisuga osaülesanneteks 
taandatavaid kompleksülesandeid. 

 

Lõiming: 

Keemia. Süsinik ja süsinikuühendid. Energia eraldumine janeeldumine keemilistes reaktsioonides, süsinikuühendid 
kütusena. Destilleerimine. 
Geograafia: eekogude jäätumisel vabanev soojushulk. Kliima: aurustumisel neelduv ja veeauru kondenseerumisel 
vabanev soojushulk, mõju õhutemperatuurile, sademete teke ja sademete liigid; geoloogia: fossiilsed kütused ja 
keemiline energia, kütuste kütteväärtus. 
Bioloogia: taimede lehed ja aurumine; muld ja aurumine. Püsisoojased ja higistamine.  
Digipädevus: teabe haldamine, otsimine, sirvimine ja hindamine 
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Ettevõtluspädevus: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, metatunnetus, 
probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine 
Tuumaenergeetika (5–7 tundi) 
Õppesisu: Aatomi mudelid. Aatomituuma ehitus. 
Tuuma seoseenergia. Tuumade lõhustumine ja 
süntees. Radioaktiivne kiirgus. Kiirguskaitse. 
Dosimeeter. Päike. Aatomielektrijaam. 
 
Põhimõisted: prooton, neutron, isotoop, radioaktiivne 
lagunemine, α-, β- ja γ-kiirgus, tuumareaktsioon. 

Näidiskatsed, täiendavad katsed ja katsevahendid:  

näidata dosimeetrit ning võimaluse uurida selle kasutamist 
ja 

ühikuid. Määrata taustakiirguse keskmine väärtus: klassis, 
keldrikorrusel, asfaldi läheduses, põhjavee laheduses. 
 
Ettekanded või väitlus teemadel: radioaktiivsus, 
tuumarelvastus, tuumaelektrijaam. 

Simulatsioonid: 

Beeta lagunemine, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/beta-decay 

Alfa lagunemine,  
http://phet.colorado.edu/en/simulation/alpha-decay 

Tuumareaktsioonid, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/nuclear-fission 

Õpilane: 

1) nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni, 
neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja 
tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid; 

2) selgitab seose kergete tuumade ühinemisel ja 

raskete tuumade lõhustamisel vabaneb energiat 
tähendust ning seostab seda teiste nähtustega; 

3) iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab 
kiirguste erinevusi; 

4) selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet, 
töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning 
ohutusnõudeid; 

5) selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid. 

 

Lõiming: 

Keemia. Aatomiehitus. Perioodilisuse tabel. Ainete ehitus: aatomi koostis Bohri aatomimudeli näitel. 
Geograafia. Tööstus ja energiamajandus: erinevate elektrijaamade eelised ning puudused. 
Ajalugu. Tehnika ja teaduse arenguetapid. Õnnetused tuumaelektrijaamades. 
Digipädevus: teabe haldamine, otsimine, sirvimine ja hindamine, teabe salvestamine ja taasesitamine 
Ettevõtluspädevus: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, eetika ja väärtuspõhisus, 
teadusmõisteline mõtlemine, keskkonna mõistmine 

 
Elektriõpetus. Elektriline vastastikmõju (5–7 tundi) 
Õppesisu: Kehade elektriseerimine. Elektrilaeng. 
Elementaarlaeng. Elektriväli. Juht. Isolaator. Laetud 
kehadega seotud nähtused looduses ja tehnikas. 

Õpilane: 

1) kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja 
elektriline vastastikmõju olulisi tunnuseid ning 
selgitab seost teiste nähtustega; 

2) loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng, 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/beta-decay
http://phet.colorado.edu/en/simulation/alpha-decay
http://phet.colorado.edu/en/simulation/nuclear-fission
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Põhimõisted: elektriseeritud keha, elektrilaeng, 
elementaarlaeng, elektriväli. 

Praktilised tööd: kehade elektriseerimine ja elektriseeritud 
kehade vastastikmõju uurimine: pastakas, joonlaud, 
kileribad, vahtplastitükid jne. 

Simulatsioonid: 

Kehade elektriseerimine, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/balloons 
Elektriväli, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-
fields 

elementaarlaeng, keha elektrilaeng ja elektriväli 
olulisi tunnuseid; 

3) selgitab seoseid, et samanimeliste 
elektrilaengutega kehad tõukuvad, erinimeliste 
elektrilaengutega kehad tõmbuvad, ning seoste 
õigsust kinnitavat katset;  

4) korraldab eksperimendi, et uurida kehade 
elektriseerumist ja nendevahelist mõju, ning teeb 
järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta. 

Õpe ja koostöö 

Lõiming:  
Keemia. Aatomiehitus. Perioodilisustabel. Ainete koostised: aatomi koostisosad. 
Geograafia. Kliima; ilmastikunähtused (välk, virmalised). 
Digipädevus: teabe haldamine ja hindamine. 
Ettevõtluspädevus: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, algatamine ja kaasamine, 
suhtlusoskus, koostööoskus. 
Klassiväline õpe: kehade elektriseerumise katsed klassiruumis ja niiske ilmaga õues - võrdlus 

Elektriõpetus. Elektrivool (5–6 tundi) 
Õppesisu: Vabad laengukandjad. Elektrivool metallis 
ja ioone sisaldavas lahuses. Elektrivoolu toimed. 
Voolutugevus, ampermeeter. Elektrivool looduses ja 
tehnikas. 

Põhimõisted: elektrivool, vabad laengukandjad, 
elektrijuht, isolaator, voolutugevus. 

Praktilised tööd: 

1) elektrivoolu magnetiline toime:  
a) alalisvooluallikas, raudpulk (nael), isoleeritud juhe, 

kirjaklambrid;  
b) puupulk, isoleeritud juhe, kompass;  
c) asetada kompass vooluringi juhtmete lähedusse ja 

lülitada elektrivool sisse-välja; 
2) voolutugevuse mõõtmine: ampermeeter, tarviti, 

vooluallikas, juhtmed, lüliti; 
3) elektrolüüs elektrolüüsivannis. 

Õpilane: 

1) loetleb mõistete elektrivool, vabad 

laengukandjad, elektrijuht ja isolaator olulisi 
tunnuseid; 

2) nimetab nähtuste elektrivool metallis ja elektrivool 

ioone sisaldavas lahuses olulisi tunnuseid, 
selgitab seost teiste nähtustega ning kasutamist 
praktikas; 

3) selgitab mõiste voolutugevus tähendust, nimetab 
voolutugevuse mõõtühiku ning selgitab 
ampermeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 

4) selgitab seoseid, et juht soojeneb elektrivoolu 
toimel; elektrivooluga juht avaldab magnetilist mõju; 
elektrivool avaldab keemilist toimet, ning selgitab 
seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas. 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/balloons
http://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-fields
http://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-fields
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Simulatsioonid: 

Elektrivool lahustes, 
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sugar-and-
salt-solutions 

Õpe ja koostöö 

Lõiming:  
Bioloogia. Talituse regulatsioon: närv, närviimpulss; inimese keha kui elektrijuht (kudedes sisalduv NaCl lahus). 
Keemia. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete koostised: metallide elektronstruktuur, ioonid. Tuntumad liht- ja 

liitained: metallide ja lahuste elektrijuhtivus, metalliline side. 
Digipädevus: teabe haldamine ja hindamine, teabe asukoha ja sisu jagamine, koostöö digitehnoloogia toel. 
Ettevõtluspädevus:  arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, algatamine ja kaasamine, 
suhtlusoskus, koostööoskus, kultuuri mõistmine, keskkonna mõistmine, turualased teadmised ja oskused. 
Klassiväline õpe: võimalusel õppekäik elektriga seonduvasse ettevõttesse 

Elektriõpetus. Vooluring (12–13 tundi) 
Õppesisu: Vooluallikas. Vooluringi osad. Pinge, 
voltmeeter. Ohmi seadus. Elektritakistus. Eritakistus. 
Juhi takistuse sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. 
Takisti. Juhtide jada- ja rööpühendus. Jada- ja 
rööpühenduse kasutamise näited. 

Põhimõisted: elektritakistus, vooluallikas, vooluring, juhtide 
jada- ja rööpühendus, pinge, lüliti. 

Praktilised tööd: 

1) vooluringi jada- ja rööpühenduse uurimine: kaks 
hõõglampi alusel, juhtmed, vooluallikas, lüliti; 

2) voolutugevuse ja pinge mõõtmine ning 
takistuse arvutamine: kaks hõõglampi alusel, 
juhtmed, vooluallikas, lüliti, ampermeeter, 
voltmeeter;  

3) reostaadi kasutamine voolutugevuse 
reguleerimisel: vooluallikas, juhtmed, lüliti, 
reostaat, hõõglamp alusel, ampermeeter. 

Simulatsioon: 

Koosta vooluring: 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab füüsikaliste suuruste pinge, 
elektritakistus ja eritakistus tähendust ning 
mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

2) selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid; 

3) põhjendab järgmisi seoseid, et: 

a) voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi 
seadus)  

R

U
I 

; 

b) jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus 
ühesuurune (I = I1 = I2 = ...) ja ahela 
kogupinge on üksikjuhtide otstel olevate 
pingete summa 

21UUU ; 
c) rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge 

ühesuurune (U = U1 = U2 = ...) ja ahela kogu 
voolutugevus on üksikjuhte läbivate 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/sugar-and-salt-solutions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
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construction-kit-ac-virtual-lab   

 

 

 

voolutugevuste summa 21 III  ; 
d) juhi takistus  

 S

l
R 

 

4) kasutab eelnevaid seoseid probleeme 
lahendades; 

5) selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid; 

6) selgitab takisti kasutamise otstarvet ja 
ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite 
kasutamise kohta; 

7) selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja 
ohutusnõudeid ning toob näiteid elektritarvitite 
kasutamise kohta; 

8) leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal 
pinge, voolutugevuse ja takistuse;  

     9) korraldab eksperimendi, mõõtes otseselt 
voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, töötleb 
katseandmeid ning teeb järeldusi voolutugevuse ja 
pinge vahelise seose kohta. 

Õpe ja koostöö 

Lõiming:  
Keemia. Keemiline vooluallikas; elektronide loovutamine ja liitmine redoksreaktsioonides. 
Bioloogia. Elektrielunditega kalad. 
Matemaatika. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Pöördväärtus. 
Digipädevus: teabe haldamine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine, teabe asukoha ja sisu jagamine. 
Ettevõtluspädevus:  arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, algatamine ja kaasamine, 
suhtlusoskus, koostööoskus, kultuuri mõistmine, keskkonna mõistmine, turualased teadmised ja oskused. 
Klassiväline õpe: jalutuskäik Vändra alevis kohaliku elektrivõrguga tutvumiseks 

Elektriõpetus. Elektrivoolu töö ja võimsus (10–11 tundi) 
Õppesisu: Elektrivoolu töö. Elektrivoolu võimsus. 
Elektrisoojendusriist. Elektriohutus. Lühis. Kaitse. 
Kaitsemaandus. 

Põhimõisted: elektrienergia tarviti, elektrivoolu töö, 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse 
tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
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elektrivoolu võimsus, lühis, kaitse, kaitsemaandus. 

Praktilised tööd: elektrivoolu töö ja võimsuse 
mõõtmine: 

a) hõõglambil;  

b) elektrimootoril. 

 

mõõtühikuid; 

2) loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse 
ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid; 

3) selgitab valemite A = I U t, N = I U ning tNA   
tähendust ja seost vastavate nähtustega ning 
kasutab seoseid probleeme lahendades; 

4) kirjeldab elektriliste soojendusseadmete 
otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise 
näiteid ja ohutusnõudeid; 

5) leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse 
ning hindab selle vastavust kaitsmeväärtusega. 

Õpe ja koostöö 

Lõiming:  
Geograafia. Tööstus ja energiamajandus: energia säästlik tarbimine. 
Digipädevus: teabe haldamine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine, teabe asukoha ja sisu jagamine, digitaalne 
sisuloome, suhtlemine digivahenditega. 
Ettevõtluspädevus:  arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine, eetika ja väärtuspõhisus, 
algatamine ja kaasamine, suhtlusoskus, koostööoskus, kultuuri mõistmine, keskkonna mõistmine, turualased 
teadmised ja oskused, finantsalased teadmised ja oskused. 
Klassiväline õpe: koduse majapidamise elektritarbimise ja hinna arvutamine 

Elektriõpetus. Magnetnähtused (6–7 tundi) 

Õppesisu: Püsimagnet. Magnetnõel. Magnetväli. Elektromagnet. 
Elektrimootor ja elektrigeneraator kui energiamuundurid. 
Magnetnähtused looduses ja tehnikas. 

Põhimõisted: magnetväli. 

Praktilised tööd: 

1) elektromagneti valmistamine ja uurimine: isoleeritud juhe, raudpulk või 
nael, vooluallikas, lüliti, nööpnõelad, kirjaklambrid, reostaat; 

2) magnetvälja uurimine: püsimagnetid, rauapuru. 
 

 

Õpilane: 

1) loetleb magnetvälja olulisi 
tunnuseid; 

2) selgitab järgmisi nähtusi: Maa 
magnetväli, magnetpoolused; 

3) teab seoseid, et   

 magnetite erinimelised 
poolused tõmbuvad;  
magnetite samanimelised 
poolused tõukuvad, et  
magnetvälja tekitavad 
liikuvad elektriliselt laetud 
osakesed, ning 



9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 selgitab nende seoste tähtsust 
praktikas, kirjeldades või 
kasutades sobivaid nähtusi; 

4) selgitab voolu magnetilise toime 
avaldumist elektromagneti ja 
elektrimootori näitel, kirjeldab 
elektrimootori ja 
elektrigeneraatori töö 
energeetilisi aspekte ning 
selgitab ohutusnõudeid nende 
seadmete kasutamisel; 

5) korraldab eksperimendi, 
valmistades elektromagneti, 
uurib selle omadusi ning teeb 
järeldusi elektromagneti 
omaduste vahelise seose 
kohta. 

 

Lõiming:  
Keemia. Tuntumad liht- ja liitained: metallide magnetilised omadused. 
Geograafia. Magnetpooluste asukoha leidmine kaardil, magnet- ja geograafilised poolused. Kompassi kasutamine. 
Digipädevus: teabe haldamine, hindamine, salvestamine ja taasesitamine, teabe asukoha ja sisu jagamine, digitaalne 
sisuloome, suhtlemine digivahenditega 
Ettevõtluspädevus:  arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, meisterlikkusele suunatus, emotsioonidega 
toimetulek, metatunnetus, probleemilahendus, planeerimine, teadusmõisteline mõtlemine. 
Klassiväline õpe: orienteerumismäng koolimaja ümbruses kasutades kompassi/magnetnõela 
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