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10. klassi sisseastumistesti korraldamise kord 

 
1. Sisseastumistesti sisu 

1.1. 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsis sisseastumistest, mille 
täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses. 
Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise 
keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes). Gümnaasiumi sisseastumistesti 
lahendamiseks antakse aega 180 minutit. 

1.2. Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes 
käesoleva korra nõuetest.  

1.3. Sisseastumistestile registreeritakse õpilased 1. märtsiks Stuudiumi kaudu või kooli esitatud 
teatise alusel. 

2. Eesti keele test 

2.1. Eesti keele testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja 
ainevaldkonna pädevustest,  eesti keele ainekavast ning õpitulemustest.  

2.2. 10. klassi sisseastumistest hõlmab järgnevaid teemasid:  

 võõrsõna õigekirjutuse põhilised erijooned;  

 suur ja väike algustäht asutuste, ettevõtete, organisatsioonide nimedes ja nimetustes;  

 sõna kokku- ja lahkukirjutamine olenevalt tähendus- ja vormipõhimõttest; 

 lühendid ja lühendamine; 

 soovitatavad i-mitmuse vormid; 

 veaohtlikud rektsioonijuhud; 

 võrdlemine; 

 ülevaade kirjavahemärkide tarvitamisest (lihtlause ja lauselühend, liitlause: rind- ja 
põimlause, otse – ja kaudkõne); 

 sõnavara (sünonüümid, homonüümid, antonüümid, paronüümid). 
2.3. Tööks antakse aega 45 minutit ja maksimaalne punktisumma on 25.  

3. Inglise keele test  

3.1. Inglise keele testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üld-ja 
ainevaldkonna pädevustest,  inglise keele ainekavast ning õpitulemustest.  

3.2. 10. klassi sisseastumistest hõlmab kuulamise osaoskust ning keelepädevuse (grammatika) 
järgnevaid teemasid: 

 ajavormid; 

 umbisikuline tegumood (lihtolevik, lihtminevik ja lihttulevik); 

 küsimuste moodustamine; 

 sõnatuletus; 

 eessõnad. 
3.3. Tööks antakse aega 45 minutit ja maksimaalne punktisumma on 25.  
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4. Matemaatika test  

4.1. Matemaatika testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja 
ainevaldkonna pädevustest,  matemaatika ainekavast ning õpitulemustest.  

4.2. 10. klassi sisseastumistesti ülesanded  hõlmavad järgnevaid teemasid ja tegevusi:  

 tehted ratsionaalarvudega; 

 tehted astmete ja juurtega; 

 algebralised teisendused; 

 tehted algebraliste murdudega; 

 võrrandite lahendamine (lineaar- ja  ruutvõrrandid); 

 tekstülesanded; 

 protsentülesanded; 

 tasapinnaline geomeetria; 

 funktsioonid. 
4.3. Gümnaasiumi sisseastumistesti ülesannete lahendamisel on lubatud taskuarvuti 

kasutamine. 
4.4. Tööks antakse aega 45 minutit ja maksimaalne punktisumma on 25.  

5. Üldteadmiste test  

5.1. 10. klassi sisseastumistesti üldteadmiste sisaldab ülesandeid loodus- ja sotsiaalainetest.  
5.2. Üldteadmiste testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja 

ainevaldkonna pädevustest.  
5.3. Üldteadmiste testiks antakse aega 45 minutit ja maksimaalne punktisumma on 25.  

6. Sisseastumistesti hindamise korraldus, tulemuste avalikustamine, hinnatud 
töödega tutvumine ja tööde säilitamine   

6.1. Sisseastumistesti ettevalmistamist, läbiviimist ja hindamist korraldab gümnaasiumi 
koostöökoda. 

6.2. Sisseastumistesti tulemused ja vestluse aeg tehakse õpilasele ja lapsevanemale kirjalikult 
teatavaks vähemalt kuu aja jooksul pärast testi toimumist. 

6.3. Parandatud sisseastumistestiga on õpilasel õigus tutvuda koolis (aeg tuleb eelnevalt kokku 
leppida gümnaasiumi õppejuhiga).  

6.4. Kirjalikud tööd säilitatakse koolis kuni uue õppeaasta alguseni.  
 
7. Erandjuhtumite lahendamine   

7.1. Saku Gümnaasiumi õpilastele, kes mõjuvatel põhjustel ei saanud sisseastumistestil osaleda, 
viiakse läbi lisatest. 

7.2. Lisatestile lubatakse lapsevanema avalduse alusel õpilased: 

 haigestumise korral; 

 kelle mõjuvatel põhjustel sisseastumistesti mitteosalemisest on kooli juhtkonda 
teavitatud enne 1. märtsi. 

7.3. Lisatesti toimumise aeg teatatakse hiljemalt sisseastumistesti toimumise ajal. 
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8.  Sisseastumistesti korraldus 

8.1. Sisseastumistesti läbiviimine: 

 õpilased lubatakse testi sooritamiseks ruumi nimekirja alusel; 

 õpilased istuvad ruumis ühe kaupa; 

 õpilastele tutvustatakse sisseastumistestide sooritamise korda; 

 kaasa võib võtta karastusjoogi, süüa (sh maiustusi) kaasa võtta ei ole lubatud; 

 mobiiltelefon ja teised nutiseadmed peavad olema välja lülitatud ja neid ei ole lubatud 
hoida laual ega käel; 

 testi sooritamise ajal lubatakse õpilasi vältimatu vajaduse korral ruumist välja ühe 
kaupa; 

 erinevate ainete ülesanded on eraldi lehtedel, igale lehele kirjutab õpilane oma nime; 

 testi erinevad osad antakse õpilastele korraga kätte; 

 esimesena lahendatakse inglise keele testi kuulamisülesanne; edasi on õpilasel võimalik 
sisseastumistesti erinevaid osasid lahendada endale sobivas järjekorras; 

 kui õpilane on sisseastumistesti ülesannete lähendamise ja kontrollimise lõpetanud, 
annab ta kõik osad õpetaja kätte ja lahkub ruumist. 

 
8.2. Sisseastumistestiks vajalikud vahendid: 

 õpilane võtab kaasa kirjutusvahend(id) ja kalkulaatori; 

 töövahendite laenamine kaasõpilastelt ei ole lubatud; 

 arvutamiseks ei ole lubatud kasutada mobiiltelefoni; 

 sisseastumistesti ülesannete vastused tuleb kirjutada sinise või musta pastakaga, hariliku 
pliiatsiga kirjutatut hindamisel ei arvestata; 

 korrektorit kasutada ei ole lubatud, vale vastus tuleb maha tõmmata ja kirjutada loetavalt 
uus; 

 käekirja tõttu ebaselgeid vastuseid ei hinnata. 
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TEATIS 
 
 
Gümnaasiumi sisseastumistestile registreerumine  
 
 
Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistesti sooritamiseks registreeritakse 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                          õpilase nimi 

 

………………………………………………………………………………………………….                 

                                                            õpilase praegune kool  

 

 

 

Lapsevanema e-posti aadress:  

………………………………………………………………….. ……………………………… 

 

 

Lapsevanema allkiri 

 
 
 
 
 
 
Sisseastumistestile registreerimise aluseks on hiljemalt 1. märtsil õppealajuhatajale esitatud 

teatis.  

 


