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Õppeaine: Füüsika 
Klass: 11. klass 
Tunde nädalas ja õppeaastas: 1 tundi nädalas, kokku 35 tundi   

Rakendumine: 1.sept. 2013 
Koostamise alus: Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 4; Vastseliina G 

õppekava 
 

          

Gümnaasiumi õppe-kasvatuseesmärgid  
 
Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 
1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse ja kaaskodanikesse 
vastutustundlikult. 

 
 

Loodusteaduslik pädevus gümnaasiumis 
 
Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab 
oskust vaadelda, mõista ja selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas (edaspidi keskkond) 

toimuvaid nähtusi, analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi, märgata selles esinevaid probleeme, teha 
põhjendatud otsuseid neid lahendades, järgides loodusteaduslikku meetodit ning kasutades teadmisi 
bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest süsteemidest, väärtustada loodusteadusi kui 
kultuuri osa, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning loodusressursside säästvat kasutamist. 
 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) analüüsib ja interpreteerib keskkonnas toimuvaid nii vahetult tajutavaid kui ka meeltele tajumatuid 
nähtusi mikro-, makro- ja megatasemel ning mõistab mudelite osa reaalsete objektide kirjeldamisel; 
2) oskab iseseisvalt leida ning kasutada loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja 
võõrkeelseid allikaid, mis on esitatud sõnalisel, numbrilisel või sümbolite tasandil, oskab hinnata neid 
kriitiliselt ning väärtustada nii isiku kui ka ühiskonna tasandil; 
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3) oskab määratleda ja lahendada keskkonnaprobleeme, eristada neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset 
komponenti, kasutades loodusteaduslikku meetodit koguda infot, sõnastada uurimisküsimusi või 
hüpoteese, kontrollida muutujaid vaatluse või katsega, analüüsida ja interpreteerida tulemusi, teha 
järeldusi ning koostada juhendamise korral uurimisprojekti; 
4) kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi 

loodusteaduslikke, tehnoloogiaalaseid ning sotsiaalteaduslikke probleeme lahendades ja põhjendatud 
otsuseid tehes; 
5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute interdistsiplinaarsete 
teadusvaldkondade kohta selles süsteemis; 
6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja tänapäevases 
kontekstis, oskab hinnata loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiranguid reaalse maailma 
suhtes; 
7) hindab ja prognoosib teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes 
loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele ning 
arvestades õigusakte; 
8) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutliku eluviisi tavasid, tuginedes 
tõendusmaterjalidele, suhtub vastutustundlikult keskkonda; 
9) tunneb huvi keskkonnas toimuvate lokaalsete ja globaalsete nähtuste ning loodusteaduste ja 
tehnoloogia arengu vastu, oskab teha põhjendatud otsuseid karjääri valides ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks. 
 

Läbivad teemad 
   
1) Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
isiksuseks, kes väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestab oma karjääri planeerimist kui 
jätkuvat otsuste tegemise protsessi, kellel on valmisolek ja oskused teha oma elukäiku puudutavaid 
valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast. 
 
2) Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“  
 Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist  
keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning toimib vastutustundlikult, 
pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku ja on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 
küsimustele. 
 
3) Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“  
 Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma 
tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele, osaleb poliitiliste ning 
majanduslike otsuste tegemisel. 
 
3) Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“  
 Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride 
muutumist ajaloo käigus, omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 

                                                           
 Sotsiaalteaduslike probleemide all mõistetakse ühiskonnas esinevaid probleeme, millel on 
loodusteaduslik sisu ja sotsiaalne kandepind. Siia hulka kuuluvad ka dilemmad. 
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elupraktikate eripärast, väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ja 
koostööaldis. 
 
4) Läbiv teema „Teabekeskkond“ 
  Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ja 
selles toimida vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetikale. 
 
5) Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“  
 Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 
 
6) Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ 
  Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, 
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima 
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ja kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna 
kujundamisele. 
 
7) Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“  
Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 
väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse ja sekkub vajaduse korral oma võimaluste 
piires. 
 

 Lõiming  
 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kõik loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist ning 
elukestva õppe väärtustamist. Probleemide lahendamine ja uurimusliku õppe rakendamine süvendavad 
koolist igapäevaellu ülekantavate oskuste kujunemist. Õpipädevuse kujunemisel on suur roll IKT-
põhistel keskkondadel, mis on tihti õpilastele relevantsemad kui koolitund. 
 Loodusvaldkonna õppeainete ühine eesmärk on kujundada õppimisesse positiivne suhtumine, mis on 
ühtlasi elukestva õppimise üks tähtsamaid eeldusi. See saavutatakse nii tänu õpilase individuaalse 
eripära aktsepteerimisele kui ka kujundava hindamissüsteemi kaudu uurimuslike 5 tööde 
korraldamisele, probleemide lahendamisele ning otsuste tegemisele. Õpilasel avardatakse ettekujutust 
loodusteadusvaldkonna erialadest ning kujundatakse nüüdisaegset ettekujutust teadlase tööst. 
 Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumiastmes kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes 
otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskusi, 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. 
 Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutuste materjale ja tehnoloogiaid, et 
väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel. Rakendatakse uuenduslikke 
õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise võimet ning 
võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske.  
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Tervis ja ohutus. Eksperimentaalsete töödega 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. 
 Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, teabe 
kriitilise hindamise ning kasutamisega. 
 Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetavad loodusained eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega.  
Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eestiga seotud loodusteadlasi ja nende tööd ning kujundatakse 
sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes. 
 

 
Füüsika V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“ 
 
Teemad 
1) Aine ehituse alused 
2) Mikromaailma füüsika 
3) Megamaailma füüsika 

 
 
1) Aine ehituse alused 
Õppesisu 
Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Veeaur õhus. Õhuniiskus. 
Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. 
Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. Märgamine, kapillaarsus ja nende 
ilmnemine looduses. Faasisiirded ja siirdesoojused. 

 
Põhimõisted: aine olek, gaas, vedelik, kondensaine, tahkis, reaalgaas, küllastunud aur, absoluutne ja 
suhteline niiskus, kastepunkt, hügromeeter, märgamine, kapillaarsus, faas ja faasisiire. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Õhuniiskuse mõõtmine (kohustuslik praktiline töö). 
2. Tutvumine aine faaside ja faasisiiretega arvutimudeli abil. 
 

 
Õpitulemused  
1. Kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis 

2. Nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist 
3. Kasutab  õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt 
4. Seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast 
5. Kirjeldab aine olekut, kasutades õigesti mõisteid faas ja faasisiire 
6. Seletab faaside muutusi erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel 
7. Kasutab hügromeetrit 

 
2) Mikromaailma füüsika 
Õppesisu 
Välis- ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide 
difraktsioon. Määramatusseos. Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. 
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Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv. 
Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. 
Kiirguskaitse. 

 
Põhimõisted: välis- ja sisefotoefekt, kvantarv, energiatase, kvantmehaanika, määramatusseos, 
tuumajõud, massidefekt, seoseenergia, eriseoseenergia, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivsus, 
poolestusaeg, radioaktiivne dateerimine, ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Tutvumine aatomimudelite ja kvantmehaanika alustega arvutisimulatsioonide abil. 
2. Tutvumine radioaktiivsuse, ioniseerivate kiirguste ja kiirguskaitse temaatikaga 
arvutisimulatsioonide abil. 
3. Tutvumine tuumatehnoloogiate, tuumarelva toime ja tuumaohutusega õppevideo vahendusel. 

 
Õpitulemused  
1. Nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid, kirjeldab fotoefekti kui footonite olemasolu 
eksperimentaalset tõestust 
2. Nimetab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast, seletab dualismiprintsiibi abil osakeste 
leiulaineid 
3. Tunneb mõistet seisulaine; teab, et elektronorbitaalidele aatomis vastavad elektroni leiulaine kui 
seisulaine kindlad kujud 
4. Kirjeldab elektronide difraktsiooni kui kvantmehaanika aluskatset 
5. Nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos 
6. Kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil 
7. Seletab eriseoseenergia mõistet ja eriseoseenergia sõltuvust massiarvust 
8. Kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone (lõhustumine ja süntees), rõhutades massiarvu ja laenguarvu 
jäävuse seaduste kehtivust tuumareaktsioonides 
9. Kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus ja poolestusaeg 
10. Kasutab radioaktiivse lagunemise seadust, et seletada radioaktiivse dateerimise meetodi olemust, 
toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta 
11. Seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning tuumaenergeetika eeliseid, aga ka 
tuumatehnoloogiaga seonduvaid ohte (radioaktiivsed jäätmed, avariid jaamades ja hoidlates) 
12. Nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse erinevat mõju 
elusorganismidele ja võimalusi kiirgusohu vähendamiseks 

 
3) Megamaailma füüsika 
Õppesisu 
Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Taevakaardid. Astraal-mütoloogia ja 
füüsika. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. Kuu faasid. Varjutused. 
Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed. 
Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Meie kodugalaktika - Linnutee. Universumi struktuur. Suur Pauk. 
Universumi evolutsioon. Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse. 

 
Põhimõisted: observatoorium, teleskoop, kosmoseteleskoop, taevakaart, tähtkuju, Päikesesüsteem, 
planeet, planeedikaaslane, tehiskaaslane, asteroid, komeet, meteoorkeha, täht, galaktika, Linnutee, 
kosmoloogia, Suur Pauk. 

 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
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Tutvumine Päikesesüsteemi ja universumi ehitusega arvutisimulatsioonide vahendusel. 

 
Õpitulemused  
1. Nimetab astronoomia vaatlusvahendeid 
2. Seletab taevakaardi füüsikalise tõlgenduse aluseid ja füüsikalisi hinnanguid peamistele 
astraalmütoloogilistele kujutelmadele 
3. Kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi: Päike, planeedid, 
kaaslased, asteroidid, komeedid, meteoorkehad 
4. Seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu 
faase, varjutusi, taevakehade näivat liikumist 
5. Kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika 
6. Kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist, tähtede evolutsiooni, Linnutee koostist ja ehitust 
ning universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal 

 

Õppetegevus  

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
eeldatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

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

 3. võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, 
praktilised tööd, töö arvutipõhiste õpikeskkondadega ning veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega), 
mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks;  

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

5. rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid;  

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

7. toetab avar õppemetoodiline valik aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi 
ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja protsesside 
vaatlemine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete 
probleemide lahendamine) jne.  

 Füüsiline õpikeskkond 

 1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldab kool vajaduse korral õppe rühmades. 

2. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning IKT 
vahendid.  

3. Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks katsevahendid ja -materjalid ning 
demonstratsioonivahendid.  
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4. Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks ning 
vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks. 

 5. Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kaks korda õppeaastas õpet väljaspool kooli 
territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis ja/või laboris). 

 6. Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud töid. 

  Hindamine 

 Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 
kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 
vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja 
numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige 52 töö sisu, kuid 
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on 
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Gümnaasiumi füüsikas jagunevad 
õpitulemused kahte valdkonda:  

1) mõtlemistasandite arendamine füüsika kontekstis, sealhulgas teadmiste rakendamise ja erinevate 
teadmiste kombineerimise oskused,  

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. 

Ainealased projektid 
 Kooli üritused, loodusainete nädal.  
 

Kasutatav õppekirjandus 
 
Õpik.  Katsevahendid ja – materjalid, arvuti, demonstratsioonivahendid. 
http://www.oppekava.ee/index.php/Füüsika_ja_keemia_lõiming 
Internetipõhised virtuaal- ja kauglaborid (phetcolorado.edu.ee; Go-Lab projekt) 
„Mikro- ja Megamaailma Füüsika“ Jaan Paaver, 2014 

http://www.oppekava.ee/index.php/F��sika_ja_keemia_l�iming
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„Füüsika ülesannete kogumik“ Henn Voolaid, Svetlana Ganina, 2011 

 

 

 

 
 

  
   

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


