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Kirjandi hindamisjuhend 

Kohila Gümnaasium 2012 

 

Põhikool 

5.–6. klass 

Kirjandi hindamisel arvestatakse järgmist:  

1. töö sisu; 

2. lausete terviklikkus ja seostatus; 

3. sõnavara; 

4. õigekeelsus (õpitud õigekirja juhiste ulatuses); 

5. korduvad vead arvestatakse üheks veaks; 

6. ülesehitus; 

7. töö pikkus vähemalt üks vihikulehekülg (umbes150 sõna). 

 

Hinne „5“ 

 kirjand on teemakohane ja sisukas; 

 on loogiliselt üles ehitatud tervik; 

 on sõnavaralt rikas, sobiva stiiliga; 

 väheste stiilikomistustega; 

 töös pole üle 4 õigekeelsusvea. 

 

Hinne „4“ 

 kirjand vastab teemale; 

 on ülesehituselt loogiline, kuid esineb liigendusvigu; 

 on sõnavaralt rikas, kuid lausestus on kohati ühekülgne; 

 on stiilikonarustega; 

 töös pole üle 8 õigekeelsusvea. 

 

Hinne „3“ 

 kirjand vastab teemale, kuid on üldsõnaline; 

 on kompositsiooniliste puudustega ja/või halvasti liigendatud; 

 on sõnavaralt ühekülgne ja lausestusraskustega; 

 on paljude stiilivigadega; 

 töös pole üle 16 õigekeelsusvea. 

 

Hinne „2“ 

 kirjand ei vasta teemale; 

 ei ole terviklik tekst; 
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 on ebasobiva sõnavalikuga, esineb tõsiseid lausestusraskusi ja mõtted on väljendatud 

ebaselgelt; 

 on rohkete stiilivigadega; 

 töös on üle 16 õigekeelsusvea. 

 

Hinne“1“ 

 kirjand on esitamata; 

 kirjand või mõni selle osa on plagiaat; 

 sisaldab inimsusevastaseid seisukohti; 

 on mõnelauseline; 

 on mõtteliselt täiesti seostamata. 

 

7.–9. klass 

Kirjandi hindamisel arvestatakse järgmist:  

1. teemakohasus ja teema avatus (oskus kasutada teadmisi, tuua näiteid, teha järeldusi); 

2. kompositsioon ja liigendus; 

3. sõnavara, lausestus, stiil (põhjendamata sõnakordused, õige sõnakasutus, lausestuse 

mitmekülgsus, lausete terviklikkus, lausete grammatiliselt õige seostamine, sobiva 

stiili kasutamine); 

4. õigekeelsus (häälikuortograafia, algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutamine, 

poolitamine, vormikasutus, interpunktsioon). 

5. hinnet võib tõsta kirjandi omanäolisus ja huvitavate faktide kasutamine. Hinnet ei 

alandata tõekspidamiste pärast, kui need on loogiliselt põhjendatud ega väljenda 

inimsusevastaseid seisukohti; 

6. kirjandi pikkus on vähemalt 200 sõna. 

 

Hinne „5“ 

 kirjand on teemakohane ja sisukas; 

 on loogiliselt üles ehitatud tervik; 

 on sõnavaralt rikas, lausestuselt mitmekülgne ja sobiva stiiliga; 

 väheste stiilikomistustega; 

 töös pole üle 4 õigekeelsusvea. 

 

Hinne „4“ 

 kirjand vastab teemale; 

 on ülesehituselt loogiline, kuid esineb liigendusvigu; 

 on sõnavaralt rikas, kuid lausestus on kohati ühekülgne; 

 on stiilikonarustega; 

 töös pole üle 8 õigekeelsusvea. 
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Hinne „3“ 

 kirjand vastab teemale, kuid on üldsõnaline; 

 on kompositsiooniliste puudustega ja/või halvasti liigendatud; 

 on sõnavaralt ühekülgne ja lausestusraskustega; 

 on paljude stiilivigadega; 

 töös pole üle 16 õigekeelsusvea. 

 

Hinne „2“ 

 kirjand ei vasta teemale; 

 ei ole terviklik tekst; 

 on ebasobiva sõnavalikuga, esineb tõsiseid lausestusraskusi ja mõtted on väljendatud 

ebaselgelt; 

 on rohkete stiilivigadega; 

 töös on üle 16 õigekeelsusvea. 

 

Hinne“1“ 

 kirjand on esitamata; 

 kirjand või mõni selle osa on plagiaat; 

 sisaldab inimsusevastaseid seisukohti; 

 on mõnelauseline; 

 on mõtteliselt täiesti seostamata. 
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Gümnaasium 

 

10.–12. klass 

 

Kirjandi hindamisel arvestatakse järgmist:  

1. kirjand on arutlev; 

2. teemakohasus ja teema avatus (oskus kasutada teadmisi, tuua näiteid, teha järeldusi); 

3. kompositsioon ja liigendus; 

4. sõnavara, lausestus, stiil (põhjendamata sõnakordused, õige sõnakasutus, lausestuse 

mitmekülgsus, lausete terviklikkus, lausete grammatiliselt õige seostamine, sobiva 

stiili kasutamine); 

5. õigekeelsus (häälikuortograafia, algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutamine, 

poolitamine, vormikasutus, interpunktsioon). Korduvad vead arvestatakse üheks 

veaks. 

6. hinnet võib tõsta kirjandi omanäolisus ja huvitavate faktide kasutamine. Hinnet ei 

alandata tõekspidamiste pärast, kui need on loogiliselt põhjendatud ega väljenda 

inimsusevastaseid seisukohti; 

7. töö pikkus on vähemalt 400 sõna. 

 

Hinne „5“ 

Sisu 

• Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal.  

• Tekst on arutlev.  

• Probleemikäsitlus on põhjalik.    

• Tekstist ilmneb kirjutaja üldistusvõime. 

• Kirjutaja oskab väga hästi analüüsida ja argumenteerida. 

Õigekiri 

 0–3 õigekirjaviga 

Sõnavara ja stiil 

 Teksti sõnastus on selge, ladus, täpne ja  isikupärane.   

 Sõnavara on rikkalik.  

 Tekstis on mõni kergem stiiliviga.   

Vorm ja ülesehitus 

• Tekst on ülesehituselt sisulisvormiline tervik.  

• Teksti liigendamine lõikudeks on loogiline ja täpne.  

• Tekst on sidus.  

• Tekst on vormistatud korrektselt.   

 

Hinne „4“ 

Sisu 

• Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal. 

• Tekst on arutlev.  

• Probleemikäsitlus on piisav.  
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• Kirjutaja oskab hästi analüüsida ja argumenteerida. 

• Väiteid ei ole alati piisavalt põhjendatud. 

Õigekiri 

• 4–8 õigekirjaviga 

Sõnavara ja stiil 

• Teksti sõnastus on selge ja ladus.  

• Sõnavara on piisav.  

• Tekstis on paar kergemat ja raskemat stiiliviga. 

Vorm ja ülesehitus 

• Tekst on ülesehituselt tervik.  

• Teksti liigendamine lõikudeks on üldiselt loogiline.  

• Lõikudevaheline sidusus jätab kohati soovida.  

• Tekst on vormistatud korrektselt. 

 

 

Hinne „3“ 

Sisu 

• Tekst põhineb esitatud probleemil või teemal.  

• Tekst on arutlev. 

• Probleemikäsitlus on pealiskaudne.  

• Analüüs on pinnaline ning argumentatsioon väheveenev.   

• Tekstis liialdatakse tsitaatide, refereeringute ja/või näidetega.  

• Esineb üksikuid faktivigu. 

Õigekiri 

• 9–15 õigekirjaviga 

Sõnavara ja stiil 

• Teksti sõnastus on konarlik ja ühekülgne, kuid arusaadav. 

• Tekst on üldsõnaline.    

• Tekstis on palju kergeid ning mõned rasked stiilivead. 

Vorm ja ülesehitus 

• Teksti ülesehituses on vastuolud (nt alguse venitatus, välja arendamata või liiga pikk 

lõpetus, mitmekordne algus või lõpetus jms).  

• Tekst ei ole kohati sidus.  

• Teksti vormistuses on puudujääke.   

 

 

Hinne „2“ 

Sisu 

• Tekst vastab esitatud probleemile või teemale üldjoontes.  

• Tekst on jutustav-arutlev.  

• Probleemikäsitlus on lünklik.  

• Analüüs on puudulik, jutustamine domineerib analüüsi ja argumentatsiooni üle.  

• Esineb küsitavusi ja faktivigu.  
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• Näited ei ole teemaga piisavalt seotud.   

Õigekiri 

• Üle 15 õigekirjavea 

Sõnavara ja stiil 

• Teksti sõnastus on algeline ning kohati raskesti mõistetav.  

• Sõnavara  on piiratud.  

• Stiil ei sobi käsitletava probleemiga. 

• Tekstis on 10 või enam stiiliviga. 

Vorm ja ülesehitus 

• Teksti ülesehitus on ebaloogiline (nt teksti algus ja lõpetus on käsitletava probleemiga 

nõrgalt seotud, teksti mõni osa ei täida sellele pandud ülesandeid jms).  

• Teksti ülesehituses on suuri puudujääke (nt teksti mõni osa – pealkiri, sissejuhatus, 

arendus, lõpetus – puudub).   

• Tekst ei ole sidus.  

• Teksti vormistuses on suuri puudujääke. 

 

Hinne „1“ 

• Kirjand on esitamata. 

• Tekst või mõni selle osa on plagiaat. 

• Tekst sisaldab inimsusevastaseid seisukohti. 

• Mõttearendus ei põhine ette antud probleemil või teemal. 

• Tekst on lühem kui 300 sõna. 


