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Õigusakt* sätestab:

• Tasemetööga kontrollitakse kooliastme lõpetamiseks 
vajaliku õppeainepädevuse (põhiteadmiste ja -oskuste) 
omandatust: suutlikkust teadmisi reprodutseerida, uues 
olukorras rakendada, seostada teistes ainetes õpituga. 

• Tasemetöö ülesannete koostamisel lähtutakse riikliku 
õppekava eesmärkidest ning ainekavas määratud 
kooliastme nõutavatest õpitulemustest.

*Õpitulemuste välishindamise põhimõtted, riigieksamitööde, põhikooli lõpueksamitööde ja üleriigiliste tasemetööde 
koostamise, hindamise ja nende tulemuste analüüsimise tingimused ja kord ning üleriigiliste tasemetööde 
korraldamise tingimused ja kord (ministri määrus nr 40/ 16.11.06)



RIIKLIK VALIM:

• 1187 õpilast, neist 619 poissi ja 568 
tüdrukut

• Juhuslik isikupõhine valim: erinevad 
maakonnad, koolitüübid, asukohad, 
õpilased.

SOORITAMISE EDUKUS JA KVALITEET

N edukus kvaliteet
edukus

(%)

kvaliteet

(%)

Poiss 619 615 478 99.4 77.2

Tüdruk 568 565 492 99.5 86.6

Kokku 1187 1180 970 99.4 81.7



EDUKUS JA KVALITEET ÕPPEKEELE JÄRGI

N edukus kvaliteet
edukus

(%)

kvaliteet

(%)

eesti 856 852 721 99.5 84.2

vene 331 328 249 99.1 75.2

Kokku 1187 1180 970 99.4 81.7

ERINEVATE GRUPPIDE VÕRDLUS I
• Tasemetöö sooritamise kvaliteedist lähtuvalt 

sooritasid tüdrukud töö mõnevõrra paremini kui 
poisid. Soorituse edukuses ei olnud poiste ja 
tüdrukute vahel erinevusi, kuid veidi erinesid 
keskmised tulemused – poiste ja tüdrukute keskmise 
punktisumma vahe oli 2,23 punkti.

• Eesti õppekeelega koolide õpilaste tasemetöö
sooritamise kvaliteet oli vene õppekeelega koolide 
õpilastest kõrgem, kuid nii sooritamise edukuses kui 
ka keskmistes punktisummades ei olnud erinevus 
suur.



ERINEVATE GRUPPIDE VÕRDLUS II

• Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku 
õppekava järgi õppivate hariduslike 
erivajadustega õpilaste tulemused 
tasemetöös olid võrreldes teiste 
õpilastega ootuspäraselt madalamad ning 
seda eriti sooritamise kvaliteedi osas. 

ERINEVATE GRUPPIDE VÕRDLUS III

• Koolide asukohast lähtuvalt ei olnud tulemustes 
olulisi erinevusi, mõnevõrra kõrgem 
kvaliteediprotsent oli linna ja suurlinna koolide 
õpilaste soorituses.

• Koolitüübiti tasemetöö sooritamise kvaliteet kõikus, 
kuid siinkohal tuleb arvesse võtta, et erinevatest 
koolitüüpidest osales väga erinev hulk õpilasi ja 
seetõttu ei ole tulemused grupiti võrreldavad.

• Ka maakonniti esines tasemetöö sooritamise 
kvaliteedi kõikumist ning ka siin on põhjus analoogne 
eelmise võrdlusega koolitüüpide osas.



TULEMUSTE VÕRDLUS MAAKONNITI

N edukus kvaliteet edukus (%) kvaliteet(%)

Harju maakond 361 359 306 99.4 84.8

Ida-Viru maakond 234 232 177 99.1 75.6

Jõgeva maakond 20 20 14 100.0 70.0

Lääne-Viru maakond 70 68 55 97.1 78.6

Lääne maakond 61 61 44 100.0 72.1

Põlva maakond 33 33 23 100.0 69.7

Pärnu maakond 176 176 158 100.0 89.8

Tartu maakond 173 173 152 100.0 87.9

Valga maakond 6 6 6 100.0 100.0

Viljandi maakond 37 36 22 97.3 59.5

Võru maakond 16 16 13 100.0 81.2

Kokku 1187 1180 970 99.4 81.7

MIINIMUM- JA MAKSIMUMPUNKTID - ALATES 48 
PUNKTI 5; ALATES 37 PUNKTI 4; ALATES 24 PUNKTI 3

N keskmine keskmine (%) min maks

Harju maakond 361 42.85 82.4 22 53

Ida-Viru maakond 234 40.32 77.5 16 53

Jõgeva maakond 20 40.45 77.8 28 50

Lääne-Viru maakond 70 41.50 79.8 17 52

Lääne maakond 61 40.49 77.9 24 50

Põlva maakond 33 39.30 75.6 26 48

Pärnu maakond 176 43.47 83.6 28 52

Tartu maakond 173 42.87 82.4 26 51

Valga maakond 6 43.67 84.0 41 47

Viljandi maakond 37 38.49 74.0 23 52

Võru maakond 16 40.56 78.0 26 48

Kokku 1187 41.95 80.7 16 53



HINNETE JAOTUS

Hinne N %

2 7 0,6

3 210 17,7

4 719 60,6

5 251 21,1

Puudulikud hinded:

• Tasemetööde järelkontrollist selgus, et seitsmest 
puuduliku hinde saanud õpilasest kuus said kooli 
poolt õpiabi.

• Diferentseeritud hindamise puhul oleks õpilane 
saanud rahuldava hinde veel 19 punktiga, mis oleks 
hinnet tõstnud nimetatutest viiel õpilasel ning 
väljateenitud puudulikke hindeid oleks jäänud kaks 
(0,2 % valimisse kuulunud õpilastest).



VEERANDI JA TASEMETÖÖ HINDE VÕRDLUS

veerandi hinne

tasemetöö

hinne
2 3 4 5 Kokku

2 0 1 1 0 2

3 1 10 13 3 27

4 0 9 26 31 66

5 0 0 2 21 23

Kokku 1 20 42 55 118

KESKMISTE HINNETE 
VÕRDLUS

aastahinnete

keskmine

töö

keskmine

Poiss 3,96 3,93

Tüdruk 4,65 4,19

Kokku 4,29 4,06



Ülesannete jõukohasus

Tasemetöös sisaldunud ülesanded olid õpilastele 
jõukohased, kõikide ülesannete lahendatuse 
keskmine protsent oli üle 59 ning kõiki 
ülesandeid sooritati muuhulgas ka võimalikule 
maksimaalsele tulemusele.

ÜLESANNETE RASKUSASTE I

• Kõige kergem ülesanne oli A2 (päevamenüü
hindamine), kus minimaalselt saadi 3 punkti, 
maksimaalse tulemuse sai 91% õpilastest. Lihtne oli 
õpilaste jaoks ka ülesanne A3 (esmaabi), mille 
lahendas maksimaalsele tulemusele 90% õpilastest.



ÜLESANNETE RASKUSASTE II

• Kõige raskem oli ülesanne A5 (tervisliku lõunasöögi 
taldrikureegel), mille lahendas õigesti 60% õpilastest. 
Vähe lahendati ka ülesandeid A4 (esmaabi), A12 (kutse 
parandamine)  ja A13 (viisakas käitumine tänaval), mille 
lahendasid maksimumpunktidele alla 70% õpilastest.

Samas ei esinenud ühtegi kooli, kus mitte keegi poleks neid 
ülesandeid õigesti lahendanud, st antud teemasid on igas klassis 
siiski käsitletud, kuid õpilased on teadmised tihti unustanud.

ÜLESANNETE ERISTUSVÕIME

Väga head ülesanded eristamaks õpilasi:

• A5 (taldrikureegel)

• A8 (verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtlemisvahendid)

• A9 (erinevad käitumisviisid), eriti põhjendamise osa

• A10 (inimese vajadused)

• A11 (enesehinnang)

• A 14 (sotsiaalne dilemma)

• A16  (tõhusad ja ebatõhusad või ajutised probleemi 
lahendamise viisid)



ENAMESINENUD VEAD 
TASEMETÖÖS

Tasemetööde kontrollimine ja 
hindamine õpetajate poolt

• Peamiselt hooletusvead (valikvastustega küsimuste 
puhul, punktide kokkulugemisel, hinde määramisel);

• Üldjoontes vastasid õpetajate parandused 
hindamisjuhendile (va A6 puhul osa õpetajaid luges 
õigeks vastuseks viit erinevat toitu ja A7 puhul 
häälemurde tüdrukutele mitteomaseks). 



Taunitavad vead tööde parandamisel ja 
hindamisel:

Lahtiste küsimuste hindamisel:
• ühetaolise vastuse eest erinevatele õpilastele ühes 

koolis erinev arv punkte;
• mõne õpilase puhul loeti kaks ühetaolist vastust 

korduseks, kuid teise puhul anti mõlema eest punkte;
• üksikjuhtudel anti vastuse eest rohkem punkte kui 

hindamisjuhendis ette oli nähtud;
• esines nii üle- kui alahindamist, seejuures enam 

alahindamist. 

ÕPETAJATE TAGASISIDE

Veebipõhisele tagasisdeankeedile vastas 62 õpetajat

• Nelja õpetaja (6,5%) vastusest võis välja lugeda rahulolematust 
tasemetööga (liiga raske, liiga mahukas, trükivigade üksikasjalik 
väljatoomine)

• 12 õpetajat (19,3%) juhtisid tähelepanu tasemetöös esinenud 
raskustele ja/või ebatäpsustele hindamisjuhendis, kuid pidasid 
tasemetööd siiski sobivaks ja õnnestunuks.



Õpetajate tagasiside:

Kõige enam toodi tasemetöö raskusena välja selle 
mahukust, mõnede lahtiste küsimustega ülesannete 
hindamisraskust ning ebatäpsusi 
tasemetöös/hindamisjuhendis (kuid ka tänati, et 
hindamisjuhendit tasemetööle järgnenud päevaks 
täpsustati ja uuesti koolidesse saadeti). 

Liiga mahukaks pidasid tööd eelkõige 
keelekümblusklasside ja tasandusklassi õpetajad.

Õpetajate tagasiside:

46 õpetajat (74,2%) olid tasemetööga väga 
rahul, sh tänasid tasemetöö koostamise ja 
korraldamise eest (hästi koostatud, 
jõukohane (kohati liigagi kerge, tulemused 
väga head/oodatust paremad), õpilastele 
meeldis, õpilaste eluga seotud, huvitavad ja 
mitmekülgsed ülesanded, sisaldas olulisi 
teemasid jne).



Vaata ka:

• Üleriigilised tasemetööd 2009 on 
kättesaadavad: 
http://www.ekk.edu.ee/koolile/tasemetood/tasemetood-2009

• Inimeseõpetuse tasemetöö analüüs:
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/2009inimeseoptasemtanalyys.pdf


