Koolieksami eristuskiri
on eksamitöö koostamise alusdokument, mis määratleb eksami sihtrühma, nõutava taseme,
eksaminandile esitatavad nõuded, eksami sisu, eksami vormi ja korralduse. Eristuskirja saab
kasutada kõigi asjast huvitatute teavitamiseks eksami sisust, vormist ja seal esitatavatest
nõuetest.
1. Eksami üldandmed
1.1. Eksamite läbiviimise eesmärk on hinnata gümnaasiumi valdkonnapädevuste, läbivate
teemade ning kohustuslike ja kooli õppekavas olevate valikkursuste õpitulemuste omandatust
selleks, et
1.1.1. anda õpilasele, vanemale, koolile tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
1.1.2. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel
1.1.3. toetada õpilaste ettevalmistust õpingute jätkamiseks
1.1.4. teha otsus õpilase gümnaasiumi lõpetamise kohta
1.2. Eksami sihtrühm
Eksami sihtrühm on gümnaasiumi lõputunnistust taotlev õpilane, kes on läbinud riikliku
õppekava ja kooli õppekavas olevad valikkursused.
1.3. Eksamil nõutud teadmiste ja oskuste tase
Koolieksam hõlmab kogu gümnaasiumiosas läbitud kursustel õpitud materjali, sh
valdkonnapädevusi
1.4. Koolieksami valik
1.4.1. koolieksam valitakse aines, milles on läbitud vähemalt 3 kursust
1.4.2. koolieksam sooritatakse ühes järgnevaist õppeainetest: ajalugu, bioloogia, briti ja
ameerika kirjandus, füüsika, geograafia, jaapani keel (C- võõrkeel), kirjandus, keemia, vene
keel (B- võõrkeel), saksa keel (C- võõrkeel), ühiskonnaõpetus.
2. Eksami korraldus
2.1. Õpilased valivad koolieksami jooksva aasta 20. jaanuariks. Eksami toimumise aja ning
koolieksami komisjoni kinnitab kooli direktor käskkirjaga 1. märtsiks.
2.2. Koolieksami koostavad koolieksami komisjoni kuuluvad eksamiaine õpetajad.
Koolieksami kinnitab direktor vähemalt 2 nädalat enne eksami toimumist.
2.3. Koolieksam toimub juunikuus ühe tööpäeva jooksul. Koolieksami tulemused
protokollitakse.
2.4. Vajadusel lubatakse eksamil kasutada ainespetsiifilisi abimaterjale, mis kinnitatakse koos
eksamitööga.
2.5. Õpilane, kes kasutab eksamil ebaausaid võtteid, kõrvaldatakse eksamilt ja tema töö jääb
hindamata.
2.6. Kui õpilane ei sooritanud koolieksamit mõjuvatel põhjustel (kirjalikult tõendatud) selleks
ettenähtud ajal või sai mitterahuldava (puudulik või nõrk) hinde, on tal õigus sooritada
järeleksam.

2.7. Järeleksam sooritatakse kolm päeva pärast viimast eksamit. Eksami ülesehitus, vorm ja
korraldus on sarnane põhieksamiga.
2.8. Koolieksamitöid säilitatakse koolis kolm aastat.
3. Eksami ülesehitus
3.1. Koolieksam on suuline või kirjalik eksam ja on koostatud piletitena/ ülesannetena ühes
variandis.
3.2. Koolieksamil on erineva raskusastmega ülesanded äratundmis-, reprodutseerimis- ja
rakendustasandil.
3.3. Koolieksami hindamisskaala:
hinne „5“ ehk „väga hea“, punktiarvestuse puhul 90-100%;
hinne „4“ ehk „hea“, punktiarvestuse puhul 75-89%;
hinne „3“ ehk „rahuldav“, punktiarvestuse puhul 50-74%;
hinne „2“ ehk „puudulik“, punktiarvestuse puhul 20-49%;
hinne „1“ ehk „nõrk“, punktiarvestuse puhul 0-19%;
Koolieksam on sooritatud, kui õpilane on saanud vähemalt 50% punktidest.
3.4. Koolieksamikomisjon parandab ja hindab eksamitöö kolme tööpäeva jooksul. Õpilastele
teatatakse eksamitulemused eKooli vahendusel või muul moel, kui õpilastega on teisiti kokku
lepitud.
3.5. Õpilasel on õigus pärast tulemuste teadasaamist eksamitööga tutvuda ja saada õpetajalt töö
kohta tagasisidet.
3.6. Kui õpilane soovib eksamitulemuse apelleerida, on tal õigus kolme tööpäeva jooksul pärast
tulemuste avalikustamist esitada kooli direktorile kirjalikult vastav taotlus koos põhjendusega.
Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul
otsuse vastuvõtmise päevast arvates.
3.7. Iga koolieksami kohta on eraldi selle ülesehitus, vorm, maht, oodatavad õpitulemused,
kasutatavad materjalid.
3.8. Ajalugu- eksami vorm on suuline. Teemad: üldajalugu (tsivilisatsiooni tekkest XIX
sajandini), Eesti ajalugu (kiviajast XX sajandi lõpuni) ning maailma lähiajalugu (XX sajandit).
Eksamil on lubatud kasutada õpetaja koostatud pildimaterjali kogumikku.
3.9. Bioloogia- eksami vorm on kirjalik ja kestab 120 minutit. Teemad: elu organiseeritus,
organismide keemiline koostis, raku ehitus ja rakkude mitmekesisus, organismide
paljunemisviisid, molekulaarbioloogilised põhiprotsessid, muutlikkus, organismide
energiavajadus, inimese talitluse regulatsioon, viirused, bioevolutsioon, ökoloogia ja
keskkonnakaitse. Eksamil abimaterjale ei kasutata.
3.10. Briti ja Ameerika kirjandus- eksami vorm on referatiivne eeltöö ja suuline ettekanne.
Peateema: Inglise ja ameerika kirjanikud Nobeli kirjanduspreemia laureaadid. Alateemad:
1) inglise modernism (R. Tagore, W.B.Yeats, G.B. Shaw, P.Buck, J. Galsworthy); 2) inglise
kirjandus peale 1945 ( T.S. Eliot, E. Russell, Sir William Churchill, S. Becket); 3) inglise
uusim kirjandus (V. Naipaul, S. Heaney); 4) ameerika kirjandus peale 1945 (I. Singer J.
Brodsky).
3.11. Jaapani keel- eksami vorm kirjalik ja suuline. Kirjalik osa kestab 60 minutit, suuline osa
5-10 minutit. Eksamil abimaterjale ei kasutata.

3.12. Füüsika- eksami vorm on kirjalik ja kestab 120 minutit. Teemad: mehaanika,
elektrostaatika, alalisvool, soojusõpetus, optika. Eksamil abimaterjale ei kasutata.
3.13. Geograafia- eksami vorm on suuline. Piletis on kolm küsimust ja kontuurkaardi ülesanne.
Teemad: kaart ja geograafilised koordinaadid; rahvastikugeograafia, demograafiline üleminek
ja ränded; linnageograafia; riikide arengutase ja üleilmastumine; Maa kui süsteem; Maa
siseehitus, kivimiringe ja laamtektoonika; atmosfääri koostis ja ehitus, õhuringlus ja tuuled;
kliimavööndid; veestik, veebilanss ja –ringe; loodusvööndid ja maailma mullad;
põllumajanduse geograafia, kalandus ja maailma toiduprobleemid; maailma metsad ja
metsamajandus; energiavarad ja energiamajandus. Abimaterjaliks „Uus maailmaatlast“.
3.14. Kirjandus- eksami vorm on suuline. Eksamil on 15 piletit ja igas piletis 2 punkti: üks
maailmakirjandusest ja teine eesti kirjandusest.
3.15. Keemia- eksami vorm on kirjalik ja kestab 120 minutit. Teemad: keemia alused,
anorgaanilised ained, orgaanilised ained. Eksamil võib kasutada keemiliste elementide
perioodilisustabelit, metallide pingerida, anorgaaniliste soolade ja aluste lahustuvustabelit.
3.16. Saksa keel- eksami vorm on kirjalik ja kestab 90 minutit. Teemad: Lugemine ja teksti
mõistmine, grammatika (tegusõna, eessõna, isikuline asesõna, omadussõna, nimisõna, omastav
asesõna). Abimaterjale ei kasutata.
3.17. Vene keel- eksami vorm on suuline, kokku 10 piletit, igas piletis 2 punkti. Kestvus ühele
õpilasele kuni 40 minutit (20- 25 minutit ettevalmistusaeg, 15 minutit vastamine). Teemad:
haridus; reisimine; vaba aeg, harrastused; sport, tervislikud eluviisid; riigid ja keeled,
traditsioonid; tööotsing, elukutsed, ärimaailm; tehnika, IKT kasutamine, teadus; ametlikud
dokumendid, kirjade vormistamine, ankeedi täitmine, reklaam; minu kodu; kultuur teater, kino.
Grammatika- nimisõnade käänamine, tegusõnade pööramine, eessõnad, liikumistegusõnad.
Eksamil võib kasutada eesti- vene ja vene- eesti sõnaraamatut (v.a tõlkimisülesande puhul).
3.18. Ühiskonnaõpetus- eksami vorm on suuline. Piletil on kolm küsimust. Teemad: ühiskonna
ülesehitus; sotsiaalsed kihid ja –mobiilsus; heaoluriigi mõiste ja tüübid, ühiskonna
moderniseerumine; agraar- industriaal- Ja postindustriaalne ühiskond; ideoloogiad, poliitilised
režiimid; erakonnad ja survegrupid; kodanikuühiskond; valimissüsteemid ja valimised;
seadusandlik-, täidesaatev- ja kohtuvõim; kohalik omavalitsus; eelarve; eelarve- ja rahapoliitika
(fiskaal- ja monetaarpoliitika); otsesed- ja kaudsed maksud ning lõivud; tootmistegurid;
rahvusvahelised organisatsioonid ja Euroopa Liit; julgeolekupoliitika. Abimaterjalid: Eesti
Vabariigi põhiseadus.

