
LISA 1  
HINDAMISE ERISUSED EESTI KEELES JA KIRJANDUSES 
 
Hindamise erisused eesti keeles 
 
a) Etteütlus 

 
Etteütluste hindamine 
Hinne on "5", kui töö on veatu või töös on kuni 2 kergemat viga. 
Hinne on "4", kui töös on kuni 6 viga. 
Hinne on "3", kui töös on kuni 10 viga 
Hinne on "2", kui töös on kuni 14 viga  
Hinne on "1", kui töös on üle 15 vea 
 
Samas sõnas või vormis eksimised loetakse üheks veaks. 
 
Soovituslik kontrolletteütluse sõnade arv on klassiti järgmine: 
5. klassis 60-80 sõna 
6. klassis 80-100 sõna 
7. klassis 100-120 sõna 
8. klassis 120-40 sõna 
9. klassis 140-160 sõna 
 
b)  Loovtöö 5. -8. klassini. 
Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmist: 
1) töö sisu ja teemale vastavust ( oskus kasutada teadmisi, tuua näiteid, teha järeldusi); 
2) lausete terviklikkust ja seostatust, lausestuse mitmekülgsust; 
3) sõnavara rikkust, sobiva stiili valikut; 
4) sisulõikude olemasolu, töö kompositsiooni; 
4) õigekeelsust (õpitud õigekirjajuhiste ulatuses). 
 
c) Kirjand 
9. klassis toimub hindamine 9. klassi lõpukirjandi juhendi järgi, 12. klassis gümnaasiumi 
lõpueksami hindamisjuhendi järgi. 
 
Püsiva kirjaliku kõne puudega õpilase hindamisest 
Püsiva kirjaliku kõne puudega on õpilane, kes saab regulaarselt logopeedilist ravi ja/või 
õpilane, kellega õpetaja töötab individuaalselt logopeedi nõuannete järgi. Püsiva kirjaliku 
kõne puudega õpilast  hinnatakse diferentseeritult. Kirjalike tööde diferentseeritud 
hindamisel arvestatakse düsgraafiale omaseid spetsiifilisi vigu vealiikide järgi. Ühte liiki 
vead loetakse üheks veaks. 
 
Hindamise erisused kirjanduses 
 
Ainekavas ettenähtud teoste lugemine on kohustuslik. Õpilane saab kokkuvõtva hinde, kui 
kõik ainekavas ettenähtud teosed on vastatud vähemalt hindele „3“. 



 
LISA 2 
HINDAMISE ERISUSED KEHALISES KASVATUSES 
 
Erivajadustega õpilaste hindamise erisused kehalises kasvatuses 
Erivajadustega õpilased: 
- pikaajaliste või püsivate tervisehäiretega õpilased; 
- ajutiste tervisehäiretega õpilased; 
- ägedate haiguste põdemise järel lühiajaliselt säästvat reziimi vajavad õpilased 
 
Hindamine 
Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise 
kasvatuse tundidest. Hinnatakse õpilase teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste 
harjutuste tegemisest. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilase tervislikust seisundist - 
õpilane sooritab hindeharjutusena kontrollharjutuste lihtsustatud variante või oma raviarsti 
määratud harjutusi. Juhul kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse 
ainekava täita, koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise 
kasvatuse õppe eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid. 
 
 
 
 
 
 


