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KEHTESTATUD 

direktori 17.05.2021 

käskkirjaga nr 1.1-3/19 

 

Otepää Gümnaasiumi koolieksami ERISTUSKIRI 

2020/2021. õppeaastal 
 

§ 1.  Koolieksamil nõutud teadmiste ja oskuste tase  

(1) Koolieksamit sooritatakse Otepää Gümnaasiumis ühes järgnevatest õppeainetest: ajalugu, 

bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, kehaline kasvatus, kunstiajalugu, muusika, saksa 

keel, vene keel, ühiskonnaõpetus.  

 

(2) Koolieksam hõlmab kooli gümnaasiumiastme õppekava kohustuslikke kursusi ja kontrol-

lib kogu gümnaasiumiastme jooksul omandatud teadmisi. 

 

(3) Koolieksami ülesanded ja küsimused hõlmavad erineval tasemel oskusi: õpitud mõistete, 

faktide, seaduspärasuste teadmist, mõistmist, rakendamist; analüüsi-, sünteesi- ja hinnan-

gu andmise oskusi. 
 

§ 2.  Koolieksami eesmärk 

Gümnaasiumi koolieksami eesmärgid on: 

1) hinnata riiklikus õppekavas määratletud õpipädevuste omandatust; 

2) saada ülevaade õppe tulemuslikkusest koolis; 

3) suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi. 

 

§ 3.  Eksami sihtrühm 

(1) Koolieksam toimub olenevalt õpilase valitud ainest 11. klassis või 12. klassis. 

 

(2) 11. klassis on võimalik sooritada geograafia, keemia, vene keele, saksa keele ja kunstiaja-

loo eksam. 

 

(3) 12. klassis on võimalik sooritada bioloogia, ajaloo, füüsika, geograafia, keemia, kehalise 

kasvatuse, kunstiajaloo, muusika, saksa keele, vene keele, ühiskonnaõpetuse eksam. 

 

§ 4.  Koolieksami ülesehitus 

(1) Koolieksam on kirjalik või suuline. 

(2) Eksamitöö on koostatud ühes variandis.  

(3) Kogu eksamitöö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Iga küsimuse/ülesande 

juurde on märgitud selle eest saadav maksimumpunktide arv. 

(4) Eksamitöö koostamisel lähtutakse põhimõttest, et ca 50% küsimustest ja ülesannetest on 

äratundmise ja reprodutseerimise tasandil ja ca 50% analüüsi ja üldistamise ning hinnan-

gute andmise tasandil. 
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§ 5.  Koolieksami korraldus 

(1) Õpilased valivad koolieksami aine 30. jaanuariks 2021. 

(2) Koolieksami toimumise kuupäeva, kellaaja ja eksamikomisjoni moodustab kooli direktor 

15. märtsiks 2021. 

(3) Koolieksamitöö kehtestab direktor 24. maiks 2021. 

(4) Koolieksam toimub 07. juunil 2021 kell 9.00. 

(5) Koolieksam kestab üldjuhul 240 minutit ilma vaheajata, v.a eristuskirja §-des 6, 7 ja 8 ni-

metatud juhtudel. 

(6) Koolieksamitöö kirjutatakse sinise või musta tindi- või pastapliiatsiga. 

(7) Koolieksamitööd ei tohi kirjutada hariliku pliiatsiga ega kasutada puhtandis paranduste 

tegemisel korrektuurlinti või -pliiatsit. 

(8) Õpilase käekiri peab olema loetav ja eksamitöö vormistus korrektne. Käekirja tõttu eba-

selged kohad jäetakse hindamata. 

(9) Koolieksamil ei ole lubatud kasutada nutiseadmeid.  

(10) Vajadusel on lubatud kasutada ainespetsiifilisi abimaterjale, mille loetelu kehtestatak-

se koos eksamitööga. 

 

(11) Õpilane, kes kasutab eksamil ebaausaid võtteid või lubamatuid abivahendeid, kõrval-

datakse eksamilt ning tema eksamitööd ei hinnata. 

 

§ 6. Kehalise kasvatuse koolieksam 

(1) Koolieksam koosneb kirjalikust ja praktilisest osast.  

(2) Kehalise kasvatuse koolieksam kestab 240 minutit koos vaheajaga.  

(3) Kirjalik osa kestab 60 minutit, järgneb praktiline osa võimlas ja staadionil. Kirjaliku osa 

küsimused hõlmavad spordifüsioloogiat, tervislikke eluviise, koolispordis praktiseeritud 

spordialade võistlusmäärustikku, spordiajalugu ja sporti tänapäeval. Kirjalik osa annab 1/3 

koondhindest. 

(4) Praktilises osas sooritavad õpilased: võimlas sportmängu tehnilise kombinatsiooni, vaba-

harjutuse (ka vahendiga muusika saatel) ja akrobaatilise kombinatsiooni, kehaliste võime-

te testi, riistvõimlemise. See osa annab 1/3 koondhindest. Staadionil kestvusjooksu ja ühe 

kergejõustiku aladest. See osa annab 1/3 koondhindest. 

 

§ 7. Muusika koolieksam 

(1) Muusika koolieksam kestab 240 minutit koos vaheajaga. 

 

(2) Muusika koolieksam koosneb kolmest osast: 

1) muusikalis-teoreetiline osa (50% hindest); 
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2) kuulamisosa (20% hindest); 

3) omaloomingu esitamine (30% hindest). 

 

§ 8.  Saksa keele ja vene keele koolieksam 

(1) Koolieksami saab sooritada saksa keeles ja vene keeles.  

(2) Saksa keele ja vene keele koolieksam sooritatakse keeleoskustasemel B1. 

(3) Koolieksam koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest ning enne suulist osa on vaheaeg 

30 minutit. 

(4) Kirjalik osa kestab 200 minutit ja hõlmab kuulamis-, lugemis- ja keelestruktuuride üle-

sandeid.  

(5) Suuline osa kestab 40 minutit ja hõlmab vestlust ja rollimängu. 

 

§ 9. Eksamitöö hindamine, tulemuste teatavakstegemine ja järeleksami korraldamine 

 
(1) Koolieksami töid hindab direktori käskkirjaga kinnitatud hindamiskomisjon vastavalt 

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa hindamise korralduse alusel, 

üksikülesannete kaupa ja täispunktides. 

(2) Eksamitöö iga ülesande juures on märgitud maksimaalne võimalik punktisumma. Tule-

mused summeeritakse ja ümardatakse täisarvuks (alati õpilase kasuks). 

(3) Koolieksami rahuldava soorituse tase on 50% eksamitöö mahust. Eksam on sooritatud, kui 

õpilane saavutab eksamil vähemalt 50 punkti. 

(4) Õpilase teadmisi koolieksamil hinnatakse viiepallisüsteemis:  

1) hindega „5“ („väga hea“) hinnatakse tulemust, kui õpilane on saavutanud töös 90-100 

punkti maksimumtulemusest;  

2) hindega „4“ („hea“), hinnatakse tulemust, kui õpilane on saavutanud töös 75-89 punkti 

maksimumtulemusest; 

3) hindega „3“ („rahuldav“), hinnatakse tulemust, kui õpilane on saavutanud töös 50-74 

punkti maksimumtulemusest; 

4) hindega „2“ („puudulik“), hinnatakse tulemust, kui õpilane on saavutanud töös 20-49 

punkti maksimumtulemusest; 

5) hindega „1“ („nõrk“), hinnatakse tulemust, kui õpilane on saavutanud töös 0-19 punkti 

maksimumtulemusest. 

(5) Koolieksami tulemused protokollitakse ja tehakse õpilastele teatavaks e-päeviku vahendu-

sel kolme (3) tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist. 

(6) Eksaminandil on võimalik eksamitööga aineõpetaja juuresolekul tutvuda kolme (3) töö-

päeva jooksul pärast hinde teatavakstegemist. 

(7) Koolieksami kirjalikke töid säilitatakse kolm (3) aastat. 
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(8) Koolieksami hinne kantakse e-päevikusse ja lõputunnistusele. 

(9) Õpilane, kes sooritab koolieksami hindele „2“ („puudulik“) või „1“ („nõrk“) on õigus 

ühele korduseksamile. 

(10) Õpilane, kes puudub koolieksami toimumise päeval koolist, on õigus järeleksamile ja 

ühele korduseksamile. 

(11) Sooritamata või positiivselt sooritamata koolieksam on õppevõlgnevus.  

 

(12) Koolieksami järel- ja korduseksam toimub 14. juunil 2021 algusega kell 9.00. 
 

(13)  Korduseksami ülesehitus ning kestus on samad kui koolieksamil. 

 

§ 10. Eksamitulemuste vaidlustamine 

1) Eksamitulemust on õigus vaidlustada viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates 

hinde teatavakstegemisest. Teatavakstegemiseks loetakse Otepää Gümnaasiumis hin-

de kandmist e-päevikusse.  

2) Vaie esitatakse kooli direktori nimele haldusmenetluse seaduses vaidemenetlusele et-

tenähtud korras. 

3) Direktor lahendab vaide haldusmenetluse seaduses vaidemenetlusele ettenähtud kor-

ras. 


