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Tasemetöö läbiviimise eesmärk 

1) anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile 
võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja 
õpetamise tulemuslikkusest ning sellest, milline on kooli panus 
õpilaste edasijõudmisse; 

2) selgitada, kuidas õppe tulemuslikkus ning kooli panus õpilaste 
edasijõudmisse on ajas muutunud; 

3) anda riigile informatsiooni hariduspoliitiliste otsuste 
tegemiseks; 

4) toetada riikliku õppekava rakendamist ning suunata 
tasemetöö sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi. 

3



2016 lahendatud vs 2017 lahendatus
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Lahendatuse keskmised.

Nullid sees Nullid väljas

ül1 61.1% 63.5%

ül2 68.4% 69.5%

ül3 60.1% 68.6%

ül4 56.4% 65.5%

ül5 73.2% 73.5%

ül6 53.0% 53.7%

ül7 60.8% 62.4%



Keskmi
ne %

Õpilased Õpetajad
Lahendatuse 

raskus
ül6 53 4 3 1
ül4 56 5 2 2
ül3 60 1 4 3
ül7 61 3 5 4ja5
ül1 61 6 6 4ja5
ül2 68 2 1 6
ül5 73 7 7 7



Tagasisde tuli 58 õpetajalt

• Õpetajate suurimad mured, kus neid toetada:

• 1. Kui valimis on HEV lapsed aga EHIS-s selle kohta märge 
puudub siis lähevad nende õpilaste tulemused üldvalimisse.

• 2. Arvutiklassis on vaja aasta jooksul tunde läbi viia selleks, 
et tasemetöö ajal tunneksid õpilased ennast tuttavas 
keskkonnas kindlalt.

• 3. Matemaatilist kirjaoskust arvutis, eriti murdude kirjutamist  
ja tehete kirjutamist tuleb lastele õpetada. 



Milliseid tehnilisi vahendeid vajab kool e-tasemetööde korraldamiseks-

Vajatakse rohkem:
• kõrvaklappe;
• uusi arvuteid;
• sülearvuteid;
• tahvelarvuteid;
• arvuti klasse; 
• ID-kaardi lugejaid;
• kiiret interneti ühendust
Tasemetööks peab olema klass ettevalmistatud:
 arvutid peavad olema töökorras, see peab olema kontrollitud enne TT-d;
 Koolidele on antud eelinfot, milliseid programme soovitatakse kasutada( et asi toimiks).
Õpetajad vajavad:
 GeoGebra koolitust;
 rohkem harjutusvara.
Olemasolevad arvutid, hiired, klaviatuurid, internet jms peavad olema töökorras.



Ülesannete sisu:

• 1.Mulle meeldis, et sel aastal oli arvestatud 6.kl 
õpitulemustega ja sellega, et töö toimub mai alguses. 
Õpetajana ei pea ma tormama tasemetööks läbi kõiki 
teemasid, kus kannatajateks jäävad nõrgemad õpilased. 
Pealegi on mul kuu aega aega veel tunde ja tegeleda 
viimase teemaga.

• 2.Andis tagasiside õpilaste teadmistest ja oskustest. Samas 
peegeldas ka õpetaja õpetamise põhialuseid, metoodilisi 
võtteid ja oskust, kasutada õpitut reaalses elus

• 3.Valitud ülesannetes olid põhiteemad mitmekesiselt 
käsitletud. 



Koostajate pädevus:
• 1.Ülesandes loetakse kahel juhul õige vastus valeks - töö koostaja ei 

valda EIS-i.
• 2.Liiga palju valikvastuseid ja ül. mida sai umbes lahendada. Ehk siis 

jah ei vastused
• 3.Sellisel kujul "e"-tasemetööl, kus õpilased lahendavad ülesandeid 

paberil, sisestavad lahendused ja vastused tekstikastidesse, mida 
tuleb käsitsi parandada ja hinnata, kusjuures parandaja ei saa aru, mis 
toimub, ei ole mõtet.

• 4.Kuna ei andnud adekvaatset tagasisidet õpetajale ja õpilastele ka 
matemaatikaalaste teadmniste kohta. Saime teadmised, et selline 
keskkond ei ole tasemetestide sooritamiseks sobilik.

• 5.Matemaatikas pole vaja ainult vastuseid vaid korrektseid 
lahenduskäike. Õpilane ei mõista ka seda, et milline osa lahendusest 
tuleb kirjutada.





Põhikooli matemaatika  
lõpueksamist



Eesti ja vene õpilaste tulemuste 
jaotus



• Aastal 2014 tuli edukuse ja kvaliteedi näitajad halvenesid. 
Aastatel 2016 ja 2017 kvaliteedi ja edukuse näitajad tõusid 
oluliselt. 

• Tabel 2. Kvaliteet ja edukus aastatel 2013–2017 

2013 2014 2015 2016 2017

Edukus 84,4% 74,0% 74,3% 86,4% 87%

Kvaliteet 54,0% 34,4% 35,4% 44,7% 59%



Ebaõnnestujatest:







Ülesannete lõikes enim esinenud tüüpvead ja 
eksimused

Ülesanne 1  

• eksimused algebraliste valemite  või kaksliikme korrutamise 
reeglite rakendamisel; 

• ei osatud kasutada "-" märki sulu ees; 

• eksimused koondamisel ja arvutamisel.



Ülesanne 2 

• vead nii kirjalikus kui ka arvutiga arvutamises; 

• terviku ja osa järgi osamäära leidmine. 





Ülesanne 3  

• ei osatud leida absoluutväärtuste summat;

• ei osatud lahendada lineaarvõrrandit;

• eksimused arvutamisel.





Ülesanne 4  

• ei osatud arvutada ristküliku ABCD külgede pikkust; 

• puudus oskus näha seoseid ja koostada võrrand või  

süsteem;

• puudus oskus kasutada Pythagorase teoreemi;

• ei osatud leida kujundi pindala.





Ülesanne 5 

• ei teatud algarvu mõistet;

• ei osatud kirjutada sektordiagrammi legendi;

• eksimused sagedustabeli täitmisel.





Ülesandes 5 polnud sõnagi selle kohta, et õpilane peaks 
sektordiagrammi kõrvale märkida nö "legendi", aga 
hindamisjuhendi järgi oli see kohustuslik ja võttis õpilaselt 1 
punkti maha! Mõned meie õpilased märgistasid sagedustabelis 
vastavad "numbrikaardi" lahtrid samade värvidega, mida nad 
sektordiagrammil kasutasid - kas õpetaja saab seda ka lugeda 
"legendiks" või mitte (vastavat kohta, kuhu kirjutada, ju ringi 
ümber polnud!)? Ja miks oli sektordiagrammil alajaotusi 16, kui 
tervik koosnes 8-st osast?



Ülesanne 6   
• ei ostud joonestada ruutfunktsiooni graafikut; 
• ei tuntud ruutfunktsiooni omadusi (näiteks ei osatud leida  
• funktsiooni graafiku lõikepunkte koordinaattelgedega); 
• joonised olid ebakorrektsed, joonised tehtud pastapliiatsiga, 
• graafikule ei olnud lisatud funktsiooni nimetust; 
• puudulik matemaatiline väljendus ja kirjaoskus. Ei osata 
• väljendada oma mõtteid ja panna neid kirja. Valemite ja 

lahenduste ühte ritta kirjutamine;
• funktsionaalne lugemisoskus puudulik;
• joonisel tegemisel ei kasutatud joonlauda.





Ülesanne 7

• ei osata matemaatilist mudelit koostada ehk leida  

lahenduskäiku;

• ei osatud põhjendada tehtud lahenduskäike;

• ei osatud arvutada pakendite täispindala;

• ei osatud arvutada pakendi ruumala;







Parandamisest












