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Sihiseade

Töötada välja (disainida) järgmistele tingimustele vastavad testid:

• akadeemiliselt selektiivsed

• kontrolliksid varem kokku lepitud õpitulemuste saavutamist;

• täielikult automaatselt hinnatavad;

• võimalikult õiglased;

• toetaksid heade akadeemiliste tavade järgimist;

• …



Koostööpartnerid

• 4 kooli:
• Tallinna Reaalkool;
• Gustav Adolfi Gümnaasium;
• Tallinna Inglise Kolledž;
• Tallinna 21. Kool

• 3 kooli;

• HITSA – Moodle; Innove / Harno – EIS;

• Veriff.



Vastuvõtuprotsessi põhietapid

• registreerimine;

• harjutustestid;

• sisseastumistestid 19.05.2020 – 1500 õpilast; 09.04.2021 – 1800 õpilast:
• eesti keel;
• matemaatika;
• inglise keel;
• füüsika;

• vestlused.



Testide formaat

1) mõõdukas ja mõistuspärane ajasurve;

2) ühesuunalisus;

3) arvutihinnatav;

4) eristav (~õiglane);



Näide (1)



Näide (2)

Alumiiniumi sulamissoojus on 400 kJ/kg. Mida see tähendab?

• Alumiiniumi sulatamiseks kulub soojushulk 400 kJ.

• 1 kg alumiiniumi sulatamiseks kulub soojushulk 400 kJ.

• 1 kg alumiiniumi sulatamiseks sulamistemperatuuril kulub soojushulk 400 kJ.

• 400 kg alumiiniumi sulatamiseks sulamistemperatuuril kulub soojushulk 1 kJ.



Näide (3)



Näide (4)

Heksaan massiga {m} g ja algtemperatuuriga {t} °C soojendati keemistemperatuurini ja 
aurustati. Arvuta soojushulk, mis heksaanile anti.

Heksaani keemistemperatuur on 69 °C, keemissoosjus 365 kJ/kg ja erisoojus 2260 J/kg°C.

Esita vastus kümnendiku täpsusega kilodžaulides, nt 66,1.

• Ühik kJ Komakohti 1

• Arvutusvalem ((2.26*{m}*(69-{t}))+(365*{m}))/1000

• {m} MIN 50 MAX 100 {t} MIN 20 MAX 50

• Komakohti 0 Lubatud eksimus 0,01



Näide (5)



Näide (6)



Näide (7)



Näide (8)
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Testide formaat

1) mõõdukas ja mõistuspärane ajasurve;
2) ühesuunalisus;
3) arvutihinnatav;
4) eristav (~õiglane);
5) keeruline lahendada veebirakenduste toel;
6) uut tüüpi ülesanded EISis:

i) arvutuslik;
ii) juhuslik valik.



Testide tulemused
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Testide tulemused (2)



Testide tulemused (3)



Testide tulemused (4)



Edasisi rakendusi

1) metoodiline edenemine; automatiseeritud tagasiside; kujundav 
hindamine; EISi arendus;

2) matemaatikale ja loodusteadustele sobivad ülesandemallid;

3) kontrolltööd, koolieksamid…;

4) haridusteaduslik uurimistöö;











Edasisi rakendusi

1) metoodiline edenemine & kompetentsi kasv; automatiseeritud 
tagasiside; kujundav hindamine; EISi arendus;

2) matemaatikale ja loodusteadustele sobivad ülesandemallid;

3) kontrolltööd, koolieksamid…;

4) haridusteaduslik uurimistöö;

5) e-testide piiride katsumine ja nihutamine? Usaldusväärsus?

…



martin.saar@real.edu.ee


