
Juhend õpilasele 

Gümnaasiumi sisseastumistest toimub 18. mail 2020. 

 Test toimub eksamite infosüsteemis EIS (http://eis.ekk.edu.ee/eis); 

 EISi saad logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga (HarID konto loomise 

juhend asub siin). ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID abil sisse logides on vaja teada 

oma sisselogimisviisi PIN1. 

 Testi alguses toimub isiku tuvastamine Veriff`iga. Isiku tuvastamiseks on vaja isikut 

tõendavat dokumenti (ID-kaart või pass) ning veebikaamerat. Nutitelefon tuvastamiseks 

ei sobi. 

Kasutusjuhendid asuvad EISi avalehel: https://eis.ekk.edu.ee/eis/   

Sisseastumistesti saad lahendada ainult üks kord. Kui kandideerid sama testiga mitmesse 

kooli, siis saavad Sinu tulemuse kõik koolid, kuhu kandideerid. 

Sind registreeritakse sisseastumistestile, arvuti kontrollimise testile ja harjutustestile. Testide 

alustamiseks on Sul vaja enda isik tuvastada Veriff`i abil. Veriff`i abil tuvastatavaid teste on Sul 

võimalik lahendada vaid üks kord. 

Lisaks saad harjutustesti ja arvuti kontrollimise testi läbi lahendada ilma Veriff`i abil isikut 

tuvastamata  korduvalt. Testid asuvad alates 11. maist SIIN. 

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et Sa saaksid enne testi toimumist kontrollida enda 

koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks.  

Harjutustest võimaldab tutvuda ülesannete ülesehituse ja sisseastumistestis sisalduvate 

ülesannete näidistega. 

Arvuti kontroll 

EISis saab teste lahendada ainult arvutis. Tahvelarvuti ja mobiiltelefon selleks ei sobi. 

Juhend testi leidmiseks: sisened EISi (https://eis.ekk.edu.ee/eis) (kui oled EISi sisse loginud, siis 

näed enda nime ekraani üleval paremas nurgas) -> valid Testide sooritamine – avanenud rippmenüüst 

valid Sooritamine -> klõpsad testi nimetusel  -> vajutad nuppu Isiku tõendamine. 

Palun veendu, et hiir oleks arvutiga ühendatud või juhtmeta hiirel patareid täis. 

Palun veendu, et testi ajal või vahetult enne testi ei hakkaks arvuti süsteemi värskendusi tegema. 

Selleks tuleb see arvutis keelata: 

 Vali arvutis „Start“ 

 Vali „Sätted“ ja „Värskendamine ja turvalisus“ 

 Vastavalt oma arvutile, peata arvuti süsteemi värskendused 7 päevaks. 

 Valige Täpsemad suvandid. Seejärel valige jaotises Värskenduste peatamine rippmenüü ja 

määrake värskendamisega jätkamise kuupäev. 

 

 

 

 

http://eis.ekk.edu.ee/eis
https://harid.ee/et/idcard_sessions/new_user
https://eis.ekk.edu.ee/eis/
https://eis-id.ekk.edu.ee/eis/testid?rid=2025496737725364&sort=id&id=&nimi=&aine=&testiliik=ss&avaldamine=kle&piiraeg_alates=&piiraeg_kuni=&otsi=Otsi
https://eis.ekk.edu.ee/eis


Harjutustest 

Juhend testi leidmiseks: sisened EISi (https://eis.ekk.edu.ee/eis) (kui oled EISi sisse loginud, siis 

näed enda nime ekraani üleval paremas nurgas) -> valid Testide sooritamine – avanenud rippmenüüst 

valid Sooritamine -> klõpsad testi nimetusel  -> vajutad nuppu Isiku tõendamine. 

 

Sisseastumistest toimub 18. mail  

Test avatakse kell 10:15. Peale testi alustamist on testi mõlema osa sooritamiseks aega 120 minutit.  

Kahe osa vahel on paus 10 minutit. Test suletakse kell 12:25.  

Testi algusaja ütleb Sulle kool, kuhu kandideerid. Peale testi alustamist on Sul kummagi osa 

sooritamiseks aega 60 minutit, kokku 120 minutit. 

Juhend testi leidmiseks, kui sooritad sisseastumistesti kodus: sisened EISi 

(https://eis.ekk.edu.ee/eis) (kui oled EISi sisse loginud, siis näed enda nime ekraani üleval paremas 
nurgas) -> valid Testide sooritamine – avanenud rippmenüüst valid Sooritamine -> klõpsad testi 

nimetusel  -> vajutad nuppu Isiku tõendamine.  

 

Juhend testi leidmiseks, kui sooritad sisseastumistesti koolis: sisened EISi 

(https://eis.ekk.edu.ee/eis) (kui oled EISi sisse loginud, siis näed enda nime ekraani üleval paremas 

nurgas) -> valid Testide sooritamine – avanenud rippmenüüst valid Sooritamine -> klõpsad testi 
nimetusel  -> vajutad nuppu Alusta. 

 

Kui testi algusaeg pole veel kätte jõudnud, kuvatakse ekraanile, et oled sellele testile registreeritud. Kui 

testi algusaeg on kätte jõudnud ning testi administraator on Sulle andud loa testi alustamiseks, siis 

kuvatakse nupp kas “Isiku tõendamine” või „Alusta“.  

Värskema info testi kohta lisame jooksvalt 

https://projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=53132208. 

 

Kui Sul ei õnnestunud testi leida või EISi sisse logida või end verifitseerida, võta palun ühendust 

kooliga, kuhu kandideerid. 

 

 

 

 

 

https://eis.ekk.edu.ee/eis
https://eis.ekk.edu.ee/eis
https://eis.ekk.edu.ee/eis

