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1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 
ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja maailmakodani-
kuna; 

2) tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isiku-
te kaudu; 

3) mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, jär-
jepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujunda-
des arvesse ajastu konteksti; 

4) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu 
eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 

5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldus-
väärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

6) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põh-
jendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 
eksimusi; 

7) teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest 
ja arvamusest; 

8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT-vahendeid, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult 
oma seisukohta. 

1.2. Õppeaine kirjeldus 

Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumi-
seks vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlik-
kust, tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste 
igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutu-
mist ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt. 

Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi 
probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi algul ei ole 
õpilastele jõukohane temaatiliseks käsitluseks vajalik ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate 
valdkondade vaheliste seoste loomise ning nägemise oskus. Temaatilise käsitluseni jõutakse 
gümnaasiumi lõpul lähiajaloo III kursusega, mida õppides saab õppija toetuda varem omanda-
tule.  



Eesti ajaloo kursuste suurte teemablokkide ees on vastavad üldajaloo teemablokid. Üldajaloo 
kursuses õpitud teemasid ja põhimõisteid Eesti ajaloo kursuses eraldi esile ei tooda. Kursuste 
õppimise järjekord määratakse kooli õppekavas, kuid mõistlik on järgida kronoloogilise järg-
nevuse põhimõtet, st üldajaloo kursus on esimene, seejärel õpitakse Eesti ajalugu ning siis 
lähiajalugu.  

Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede 
dimensioon. Erinevaid teemasid õppides võib rõhk olla kõigil võrdselt või mõnel nimetatutest.  

Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides hinnan-
guid ja tõlgendusi erinevast seisukohast lähtuvalt. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub 
ajast ning ajaloouurija seisukohast, kujundatakse kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisi-
desse, võrreldakse ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates ning hinnatakse alli-
kate usaldusväärsust.  

Ajalooõpetuses väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust ning kujundatakse mõistmist, et 
mitmekesisus on ühiskonna rikkus ja arengu tingimus. Teadvustatakse õppija rolli kultuuripä-
randi säilitajana ning edasikandjana. Ajalooõpetus toetab õppija enesemääratluse kujunemist 
ja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast läh-
tudes.  

Õppijat suunatakse arutluse ja analüüsi kaudu looma seoseid ja tegema järeldusi, kujundama 
isiklikku suhtumist ning põhjendama seda argumenteeritult. Kriitilise mõtlemise kujundami-
seks käsitletakse erinevaid allikaid jt õppetekste, mis annavad ajaloosündmustele hinnangu 
erinevast seisukohast lähtuvalt. Ajalooprobleemide analüüsimise kaudu rikastub väärtussüs-
teem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, sallivus ja pooldav suhtumine demokraatli-
kesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus.  

Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater ja 
kino, meedia, Internet, erinevad inimesed ning paigad. Selle kogemuse ühendamisel koolis 
õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult välja arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab 
ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade käsitlemine erinevatest aspektidest lähtu-
valt. 

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 

1) ajas orienteerumise oskus; oskus leida, analüüsida ja mõista seoseid ning mõtestada 
ajaloolise keskkonna kujunemist;  

2) ajalooalaste mõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; oskussõnavara laienemine; 

3) ajalooalaste küsimuste esitamine ning neile vastates erinevate lahenduste pakkumi-
ne; 

4) funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja 
seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;  

5) empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades, koostöö- ja 
konfliktilahendusoskus; 

6) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle 
kasutamine, kriitiline hindamine ja analüüsimine, allika usaldusväärsuse hindamine;  

7) suuline ja kirjalik eneseväljendus, referaadi ja ajalooalase uurimistöö koostamine, 
IKT-vahendite kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 



Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning see toimub erinevate õppeteema-
de läbimise kaudu. Oskuse eeldatavat saavutustaset kirjeldatakse gümnaasiumi lõpul õpitule-
mustena. 

1.3. Gümnaasiumi õpitulemused ajaloos 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seo-
seid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloo-
sündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi;  

2) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3) võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi arengu-
suundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju ini-
meste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma majanduse-
le ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahen-
damise viise;  

4) leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 
ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti ar-
vamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

5) kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab 
referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, väljen-
dab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT-vahendeid; 

 6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

1.4. Õppetegevus ajalooaines 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 
ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühma-
tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja 
kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individuali-
seeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikesk-
kondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajaloolis-
kultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskus-
sioon, väitlus, seminar, projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine, tee-



mantluuletus, ajaleht jne); skeemi, plaani, võrdleva tabeli, õpimapi koostamine; praktilised ja 
uurimistööd; töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse ja temaatilise kava koostamine, arut-
luse kirjutamine; infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, 
retsenseerimine ja esitlemine IKT vahendeid kasutades; allikaanalüüs (dokument, tekst, statis-
tika, pilt, karikatuur jms) ja allika usaldusväärsuse hindamine, töö kaardiga; tegevuspõhine 
õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni koostamine, õppekäigu etteval-
mistamine ja korraldamine). 

2. VALIKKURSUS: Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivi lisatsioonid väljaspool Euroo-
pat (35 tundi) 

Valikkursus koosneb viiest teemast. Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, 
hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, 
kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust; 

2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilita-
jana; 

3) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning 
väärtushinnangutele; 

4) analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile 
sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide 
arengus; 

5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosünd-
muste ja –protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse 
usaldusväärsust; 

6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

 

1. Teema. Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke 

Õpitulemused 

Teema lõppedes õpilane: 

1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust 
arengus; 

2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemi-
sest; 

3) analüüsib tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete 
kaudu tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid; 

4) teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta; 

5) näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asualasid. 

Õppesisu 



Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine. 
Kunstialged. Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja karja-
kasvatajad. Metallide kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused. 

 

2. teema. Egiptus 

Õpitulemused 

Teema lõppedes õpilane: 

1) analüüsib Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tä-
napäeva vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja 
kirja arengut; 

3) teab Egiptuse ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse ajaloo koh-
ta. 

Õppesisu 

Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus. Tea-
dus. Egiptus tänapäeval. 

 

3. teema. Mesopotaamia ja Ees-Aasia 

Õpitulemused 

Teema lõppedes õpilane: 

1) analüüsib riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning 
loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning reli-
giooni, kirja, kirjanduse ja teaduse arengut; 

3) tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist; 

4) teab olulisemaid kirjalikke allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Mesopotaamia 
ja Ees- Aasia ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks. 
Babüloonia ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni ehitised. Religiooni põ-
hijooned. Kangelaseepika ja Gilgameš. Teadus.  

Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium. Foiniikia ja 
Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael: ülevaade iisraeli 
rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament. Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad 
tänapäeval. 

 

4. teema. Kreeta-Mükeene 

Õpitulemused 

Teema lõppedes õpilane: 



1) tunneb Kreeta-Mükeene perioodi kui varaseimat ajajärku Kreeka ajaloos; 

2) iseloomustab Kreeta-Mükeene ühiskonda ja selle mõju hilisemale Kreeka tsivilisat-
sioonile; 

3) teab Kreeta-Mükeene ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Kreeka aja-
loo kohta. 

Õppesisu 

Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused. 
Kreeta ja Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju hilisemale 
Kreeka tsivilisatsioonile. 

 

5. teema. Araabia maad 

Õpitulemused 

Teema lõppedes õpilane: 

1) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami 
mõju ühiskonnale; 

2) analüüsib araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta Euroo-
pale, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

3) teab araabia allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi araabia maade ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Islami teke ja levik. Muhamed. Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. Abielu ja perekond. 
Sunna. Islami uskumused ja tavad. Sunniidid, šiiidid. Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja 
selle lagunemine. Eri rahvaste kultuuri ühtesulamine. Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. Araabia 
kultuuri mõjud Aasia ja Euroopa kultuurile. Araabia maad tänapäeval. 

 

3. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigu-
tada, on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 
(muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul. 

Kool võimaldab kasutada ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: ajalooat-
lased, kontuur- ja seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud ja teabekir-
jandus, auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid, illustratiivne pildimaterjal (fotod, 
karikatuurid) ning IKT-põhised õppematerjalid. 

 

4. Hindamine 

Gümnaasiumi ajalooõpetuses kontrollitakse ja hinnatakse õpitulemuste saavutatust erinevate 
ülesannete kaudu, pidades silmas teadmiste ja oskuste tasakaalu. Ülesanded peaksid olema 
erineva raskusastmega, millest 20% on äratundmistasandil; 30% reprodutseerimistasandil; 
50% rakendustasandil: analüüs, üldistamine, hinnangu andmine. Sobivad nii avatud, kui ette-
antud vastusega ülesandetüübid. Esimesed peaksid gümnaasiumis olema enamuses, kuna ette-
antud vastusega ülesandetüübid võimaldavad enam juhuslikku vastamist kui need, kus õpilane 



peab näiteid tooma ja iseloomustama, võrdlema, seoseid leidma, analüüsima, selgitama, oma 
seisukoha kujundama või ise otsustama ning seda põhjendama. 

Kontrollitakse, kas õpilane on omandanud Eesti ajaloo, üldajaloo ja lähiajaloo kronoloogilised 
piirid, teab ja oskab iseloomustada ja analüüsida tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid, kultuu-
rinähtusi ja -panust; tunneb Eesti 20. sajandi ajalugu, oskab siduda Eesti ajaloo sündmusi ko-
dukoha, naabermaade, Euroopa ja maailma ajalooga, tunneb lähiajaloo olulisemaid sündmusi, 
protsesse ja isikuid; oskab leida ajaloosündmuste ja -nähtuste sarnasusi ja erinevusi, põhjusi ja 
tagajärgi; saab aru, et ajaloosündmusi võib alati mitmeti tõlgendada; põhjendab oma seisu-
kohti ja oskab anda hinnangut; oskab end asetada minevikus elanud inimese olukorda. 

Kaardiülesandega kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmise ja tõlgendamise oskust. Al-
lika analüüsiga hinnatakse tekstist olulise leidmise ja katkendi(te) põhjal küsimustele vastami-
se oskust, allikatekstide  võrdlemise, kommenteerimise, hindamise (sh allika usaldusväärsu-
se), ja tõlgendamise oskust. Pildi või foto analüüsiga hinnatakse äratundmise, seostamise, 
iseloomustamise ja tõlgendamise oskust. Arutluse kirjutamisel võetakse arvesse arutluse vas-
tavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomi-
se oskust ning isikliku suhtumise väljendamist hinnangute kaudu. Kirjalikku arutlust soovita-
takse hinnata 25 punktiga. 

Näidis hindamisjuhend (25 punkti)  

2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele:  

0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud;  

1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus 
või kokkuvõte);  

2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte).  

 

7p töö vastab üldiselt teemale, õpilane esitab ülevaatliku kirjelduse, põhiseisukohad:  

1p ajaline määratlus;  

1p ajalooline taust (perioodi ülevaade, hinnang);  

5p kirjutatakse lahti märksõnadena/alateemadena vastavalt konkreetsele teemale.  

1p teema element 

1p teema element  

1p teema element 

1p teema element 

1p teema element  

 

6 punkti arutlus, analüüs, probleemi väljaarendamine:  

0p töö ei ole tervik, esitatud on omavahel seostamata tekst,  

1p töö on kirjeldava laadiga jutustus; 

2p probleem on käsitletud;  

3p on välja toodud teemakohased iseloomulikud jooned;  



4p-6p alateemad on avatud tasakaalustatult; arutlus on analüüsiva iseloomuga: võrdlus, seo-
sed; probleem on lõplikult välja arendatud: analüüs, põhjendused.  

 

4 punkti konkreetsed näited/faktoloogia:  

0p esinevad tõsised faktivead, näited ei ole teemakohased;  

1p esitatud on mõni üksik juhuslik fakt, mõned eksimused;  

2p esitatud on mõned teemaga seostatud faktid;  

3p esitatud on piisavalt fakte teema toetuseks; 

4p näidete valik on põhjendatud, ilmneb õpilase lugemus.  

 

4 punkti isiklik suhtumine ja järeldused:  

0p isiklik vaatepunkt puudub, järeldused ei ole teemakohased;  

1p oma arvamus (ilma põhjenduseta);  

2p isiklikku hinnangut toetavad teemakohased lihtsad järeldused;  

3p järeldustele tuginev isiklik hinnang on kinnitatud näidetega;  

4p järeldused tulenevad analüüsist, on põhjendatud ja argumenteeritud, ilmneb eruditsioon.  

 

2 punkti isiku- ja kohanimede õigekiri, stiil: 

0p ebakorrektne stiil, tõsised kirjavead;  

1p esineb üksikuid eksimusi või ebakorrektsust, töö on üldsõnaline (släng jms);  

2p sõnastus ja kirjaviis on korrektne.  

 

Kõige olulisem arutluse hindamisel on teemakohasus. Kui arutlus ei vasta teemale, jäetakse 
kõik teised kriteeriumid arvestamata ja töö hinnatakse 0 punktiga.  

Töö struktuuri (2p) hinnates lähtutakse teemale vastavusest, st nii sissejuhatus kui ka kokku-
võttev lõppsõna peavad olema teemakohased. Punktiga ei hinnata töö lihtsat (mitte sisulist) 
eristamist iseseisvate lõikudega.  

Ajaline määratlus (1p) ja ajalooline taust (1p) eeldab teema sidumist taustsündmuste ja ajape-
rioodiga. Õpilaselt ei oodata ilmtingimata perioodi märkimist aastast aastani, vaid eeldatakse 
viitamist taustsündmustele. Ajalise määratluse tundmiseks loetakse ka arutluses näidetena 
esitatud daatumeid.  

Teema elementide (5p) all eeldatakse konkreetse teema avamist vähemalt viie valdkonna, 
alateema või märksõna kaudu. Kui õpilane esitab teema valdkonna lihtsalt märksõnana ja jä-
tab välja arendamata, siis loetakse seda fakti esituseks, mitte alateema või valdkonna avami-
seks.  

Arutlus, analüüs ja probleemi väljaarendamine (6p) on kirjeldatud vältimaks juhtu, et õpilase 
seisukoht hindajale ei meeldi. Punkte antakse teema sisu avamise ja põhjendatuse eest.  

Konkreetsete näidete (4p) eest punktide andmisel lähtutakse õpilase valikust. Hindamiskomis-
jon ei lepi eelnevalt kokku n-ö kohustuslikke fakte, mille eest saab/ei saa punkte. Kui arutlu-



ses on esitatud piisavalt näiteid teema toetuseks, aga muidu korrektsete näidete hulka satub 
mõni tõsine faktiviga, siis hinnatakse õpilase konkreetsete näidete tundmist ühe punktiga.  

Isiklikku suhtumist ja järeldusi (4p) ei eeldata vormistatuna iseseisva lausena, näiteks mina 
arvan, et… Isiklik hinnang võib sisalduda arutluses. Sõltub õpilase nägemusest, kas isiklik 
suhtumine väljendatakse kokkuvõtvas lõppsõnas või on see esitatud teemat läbiva hinnangu-
na.  

Ajalooliste isikute nimede ja kohanimede õigekirja ja stiili (2p) hinnatakse samuti ainult tee-
makohasuse puhul. Kui arutlus on kirjutatud teemast mööda, hinnatakse seda 0 punktiga, mit-
te 2p õigekirja ja stiili eest.  

 


