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Eesmärgid: 
Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus 

ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab 

korrektset bioloogiaalast sõnavara; 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda,  väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 

7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele 

ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi; 

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud 

teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 
1. Organismide energiavajadus  

Õppesisu 

Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel 

organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP universaalsus energia salvestamises 

ja ülekandes. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud 

tingimused ja tulemused. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne 

hingamine, selle rakenduslik tähtsus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi 

valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, 

teistele organismidele ning biosfäärile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 

2. Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga 

 
2. Organismide areng  

Õppesisu 

Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku 

muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende 

tähtsus. Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. 

Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise 

organismis. Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. 

Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus 

toimuvad muutused, sünnitus. Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide 
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eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule. 

2. Kanamuna ehituse vaatlus. 

 

3. Inimese talitluse regulatsioon  

Õppesisu 

Inimese 3. Uurimuslik töö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja 

kopsude talitlusele). Närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut 

mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning 

erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri 

osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud 

levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. 

Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse 

tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja 

levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise 

tagamisel. Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Närviimpulsi teket ja levikut mõjutavate tegurite uurimine arvutimudeliga. 

2. Uurimuslik töö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale 

 

Õppetulemused: 
1. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 

2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 

3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 

4) hindab  geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi  eri  etappidel  ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 

5) koostab sellise eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside 

universaalsust; 

6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 

7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 

8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu. 

 

2. Viirused ja bakterid  

Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 

2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega; 

3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 

4) seostab AIDSi haigestumist HlVi organismisisese toimega; 

5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist,  nende  organismisisest toimet ja ravivõimalusi 

ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 

6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 

7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, 

majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning 

elukutsetest. 
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3. Pärilikkus ja muutlikkus  

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 

2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 

3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 

4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 

5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega; 

6) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 

7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning 

suguliitelisest pärandumisest; 

8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes. 

 

Hindamine: 
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane 

peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. 

Gümnaasiumi bioloogias jagunevad õpitulemused kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite 

arendamine bioloogia kontekstis ning 2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. Nende 

suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku 

mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemuste hindamisel on ligikaudu 40% ja 60%. 

Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised etapid on 1) probleemi kindlaksmääramine, 2) 

probleemi sisu avamine, 3) lahendusstrateegia leidmine, 4) strateegia rakendamine ning 5) 

tulemuste hindamine. Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmaprobleemide) puhul 

lisandub neile otsuse tegemine. Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse, mil määral 

on suudetud otsuse langetamisel arvestada eri osaliste argumente. 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

Tago Sarapuu, Bioloogia gümnaasiumile, I osa 

Eesti Loodusfoto, Tartu 2002 

 

 


