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Otepää Gümnaasiumi 10. klassi 2017/2018. õppeaasta üleminekueksami 

eristuskiri 

 

1. Üleminekueksami üldandmed 

1) Üleminekueksami eesmärgid on: 

a. anda koolile, õpilasele ja lastevanematele tagasisidet õppimise ning õpetamise 

tulemuslikkusest koolis; 

b. hinnata gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja Otepää Gümnaasiumi 

gümnaasiumiastme õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste ning 

üleminekueksami õppeainete  õppe-eesmärkide ja õpitulemuste saavutatust 

ning omandatust koolis; 

c. suunata üleminekueksami kaudu õpilaste õppeprotsessi motivatsiooni tõstes; 

d. anda õpilastele tagasisidet läbitud kursustel omandatust. 

2) Üleminekueksami ülesanded koostatakse 10. klassi füüsika, keemia, geograafia, 

ajaloo ja B1 keeleoskustaseme võõrkeele ning muusika, kunsti ja kehalise 

kasvatuse kohustuslike kursuste põhjal. 

3) Õpilasele, kes sooritab üleminekueksami hindele „puudulik“ või „nõrk“ või kes 

puudub üleminekueksami sooritamise päeval koolist, antakse võimalus üks kord 

järele vastata. 

4) Üleminekueksam toimub 7. mail 2018. aastal, järeleksam 14. juunil 2018. aastal. 

5) Üleminekueksami sihtrühm on Otepää Gümnaasiumi 10. klassi õpilased. 

 

2. Üleminekueksami ülesehitus 

1) Üleminekueksam on kirjalik ja kestab 280 minutit koos vaheajaga. 

2) Eksam koosneb 2 osast: I osa - loodus- ja sotsiaalained ning B1 keeleoskustaseme 

võõrkeel, II osa - silmaringi test. Loodus- ja sotsiaalainete osa koosneb füüsika, 

keemia, geograafia ja ajaloo alastest küsimustest. B1 keeleoskustaseme võõrkeel 

on saksa või vene keel. Silmaringi test koosneb muusika, kunstiajaloo ja kehalise 

kasvatuse alastest küsimustest. 

3) Eksami I osa kestab 180 minutit ja II osa 100 minutit. Kahe osa vahel on 55-

minutiline vaheaeg. 

4) Üleminekueksam annab kokku 100 punkti. Füüsika, keemia, geograafia, ajaloo ja 

B1 keeleoskustaseme võõrkeele osad annavad igaüks 14 punkti; muusika, 



kunstiajaloo ja kehalise kasvatuse osad igaüks 10 punkti. Üleminekueksami lõplik 

punktisumma ümardatakse matemaatiliste reeglite järgi täispunktideks. 

5) Üleminekueksami füüsika ja keemia osa on ilma praktilise tööta ja nende 

tegemisel võib kasutada lisamaterjale, mille õpilane saab eksami alguses õpetaja 

käest.  

6) Üleminekueksami võõrkeele osa koosneb lugemise ja keelepädevuse ülesannetest. 

 

3. Üleminekueksami hindamine ja tulemuste apelleerimine 

1) Üleminekueksami tööd hindab aineõpetaja vastavalt Otepää Gümnaasiumi 

gümnaasiumiastme õppekava üldosas kehtestatud hindamise korraldusele.  

2) Üleminekueksami rahuldava soorituse tase on vähemalt 50% eksamitöö mahust. 

Üleminekueksam on sooritatud, kui õpilane saab hindeks „rahuldava”, „hea” või 

„väga hea”. Üleminekueksami tulemused tehakse õpilasele teatavaks e-päeviku kaudu 

viie (5) tööpäeva jooksul. 

3) Õpilasel, kes sooritab üleminekueksami hindele „puudulik“ või „nõrk“ või kes puudub 

eksami toimumise päeval koolist, on õigus ühele korduseksamile. Sooritamata või 

positiivselt sooritamata eksam loetakse õppevõlgnevuseks. 

 

4) Üleminekueksami hinne kantakse e-päevikusse ja lõputunnistusele. 

 

5) Üleminekueksami hinnet saab täisealine õpilane või alaealise õpilase seaduslik 

esindaja vaidlustada viieteistkümne kalendripäeva jooksul alates hinde 

teatavakstegemisest. Teatavaks tegemiseks loetakse Otepää Gümnaasiumis hinde 

kandmist e-päevikusse. 

 

 


