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UURIMISTÖÖDE HINDAMISMUDEL KIVIÕLI I KESKOOLIS  
 

 

Uurimustöö hinnatakse 93 punkti skaalas: 

1. juhendaja hinnang– 36 punkti ( Lisa 1);  

2. retsensendi hinnang– 36 punkti ( Lisa 2);  

3. kaitsmine– 21 punkti ( Lisa 3). 

Plagiaadi avastamise korral hinnatakse töö mitterahuldavaks. 

90–100%    93-   84   punkti hinne «5» 

 75–89%     83 -  70   punkti hinne «4» 

50–74%      69-   47   punkti hinne «3» 

20–49%      46-   19  punkti hinne «2» 

0–19%        18 -     0  punkti hinne «1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUHENDAJA  HINNANG  UURIMUSTÖÖLE  
 

 

ÜLDANDMED 

Uurimistöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 

Uurimistöö pealkiri: ______________________________________________________ 

Uurimistöö juhendaja ees- ja perekonnanimi: __________________________________ 

 

hindamis-

kriteeriumid 

punkte 12 punkte 11 punkte 10 punkte 0 punktid 

iseseisev töö leiab iseseisvalt 

allikmaterjali, 

näitab üles 

initsiatiivi, 

oskab eristada 

olulist ebaolu-

lisest, on töö 

sisuga iseseis-

valt hakkama 

saanud 

vajab mõningast 

abi allikmaterjali 

leidmisel, oskab 

eristada olulist 

ebaolulisest, on 

töö sisuga 

peaaegu 

iseseisvalt 

hakkama saanud 

vajab pidevalt 

juhendajapoolset 

abi töö sisu osas: 

analüüs, 

järelduste 

tegemine jne 

autor ei ole 

töö sisulist 

osa ise 

teinud, 

tähtaegadest 

pole kinni 

pidanud või 

töö on 

esitamata 

 

probleemide 

lahendamine 

arvestab juhen-

dajapoolseid 

ettepanekuid, 

oskab pakkuda 

omapoolseid 

lahendusi 

esilekerkinud 

probleemidele 

vajab tuge 

formuleerimisel 

ega suuda pak-

kuda omapool-

seid lahendusi 

esilekerkinud 

probleemidele 

vajab pidevat 

juhendajapoolset 

abi, kontrollimist 

ja suunamist, 

lahenduste 

leidmist 

  

tähtaegadest 

kinni-

pidamine 

peab koostöös 

juhendajaga 

kehtestatud 

tähtaegadest 

kinni, tööd on 

esitatud 

õigeaegselt 

tähtaegadest 

kinnipidamisel on 

esinenud takistusi, 

millel puuduvad 

arvestatavad 

põhjendused 

tähtaegadest 

kinnipidamisel on 

esinenud takistusi, 

millel puuduvad 

arvestatavad 

põhjendused; 

juhendajal 

puudub ülevaade 

töö käigust   
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JUHENDAJA HINNANG: _______________ punkti ning (luban, ei luba) ______________ 

oma juhendatava(t) käesoleva uurimuse kaitsmisele.  

JUHENDAJA (kuupäev, allkiri) 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



. RETSENSENDI  HINNANG  UURIMUSTÖÖLE  

 

 

ÜLDANDMED 

Uurimistöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 

Uurimistöö pealkiri: ______________________________________________________ 

Uurimistöö maht: ________ lk, sellest põhisisu ________ lk 

hindamis-

kriteeriumid 

punkte 9 punkte 8-7 punkte 6 punktid 

Uurimisprobleem, 

pealkiri, 

eesmärgid, 

hüpoteesid, 

uurimisküsimused 

Sisu vastab pealkirjale, 

töös on selgelt sõnastatud 

probleem, eesmärk, 

hüpoteesid või 

uurimisküsimused. 

Komponendid 

moodustavad ühise 

terviku. 

Esineb 1-2 vastuolu 

töö komponentide 

vahel. 

Esineb olulisi 

vajakajäämisi töö 

komponentides, 

seetõttu ei teki 

tervikut. 

 

Analüüs (valim ja 

instrument) 

Sobiv valim ja 

instrument; 

analüüs on põhjalik ja 

süsteemne, selge sõnastus 

 

analüüs ja arutelu on 

pealiskaudne 

Valim pole sobilik 

analüüsi 

läbiviimiseks, 

instrument ei toeta 

töö eesmärkide 

saavutamist, 

domineerib 

referatiivne sisu. 

 

viitamine sisaldab allikmaterjali 

korrektset nimekirja ja 

kõikidele allikatele on 

viidatud 

sisaldab allik-

materjali nimekirja, 

kuid see pole tähes-

tikuline või viitamis-

süsteem ühtne 

töö ei sisalda 

allikmaterjali 

nimekirja või 50% 

ulatuses pole töös 

viidatud 

 

õigekiri, sõnastus  puuduvad keele- ja trüki-

vead, selge oskuskeel 

(ametlik keelekasutus) 

esineb sõnavääratusi, 

trüki- ja kirjavahe-

märkide vigu kuni 6 

keel ja stiil ei vas-

ta nõuetele, puu-

dub vajalik oskus-

keel, vigu üle 10 
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RETSENSENDI KOMMENTAARID-KÜSIMUSED: _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

RETSENSENDI HINNANG PUNKTIDES: _____________________________________ 

RETSENSENT (nimi, kuupäev, allkiri) 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 4. KAITSMINE  

 

 
hindamis-

kriteeriumid 

punkte 7 punkte  6 punkte  5 punkte 0 

esinemis- 

oskus 

Selge artikuleeritud 

kõne, õpilane 

räägib/esineb ladusalt 

Kohati toetub liialt 

ette valmistatud 

tekstile 

loeb terve 

kaitsekõne teksti 

paberkandjalt või 

mõnelt muult 

abivahendilt maha 

uurimustöö autor 

ei esita 

kaitsekõnet, ei 

suuda vastata 

küsimustele või ei 

ilmu kohale 

kaitsekõne oskab kasutada 

abivahendeid, rõhutab ja 

toob välja olulisima, 

kõne on selge ja 

arusaadav 

kõne liiga pikk, 

oluline info ei tõuse 

esile, visuaalne 

abimaterjal kohati 

kesine 

kõne raskesti 

jälgitav, aru-

saamatu, puudub 

visuaalne 

abimaterjal 

 

küsimustele 

vastamine 

tunneb teemat väga 

hästi, vastab ammen-

davalt, enesekindlalt ja 

argumenteeritult esitatud 

küsimustele 

tunneb teemat hästi, 

vastab esitatud 

küsimustele, kuid 

argumendid 

väheveenvad 

tunneb teemat 

rahuldavalt, jääb 

hätta küsimustele 

vastamisel, 

argumendid 

puuduvad 
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