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Narva Õigeusu Gümnaasiumi koolieksami 2022 eristuskiri 

1.Eksami üldandmed 

1.1. Gümnaasiumiastme koolieksami eesmärgiks on  

Toetada kooli õppekava rakendamist ja suunata õppeprotsessi;  

Saada ülevaade kooli õppekavas sätestatud õigeusu-valgustuspädevuste ja läbiva teema 

omandamisest.  

1.2. Eksami sihtrühm  

Koolieksami võivad sooritada  

 Gümnaasiumi õpilased, kes on läbinud vähemalt 96 kursust;  

 12. klassi lõpetajad, kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste 

puhul rahuldavad või arvestatud ja kes on sooritanud õpilasuurimuse vähemalt rahuldavale 

hindele;  

 Gümnaasiumi õpilased, kes on edukalt läbinud valikainena kursuse “Õigeusuõpetus”. 

 

1.3. Eksamil nõutud teadmiste ja oskuste tase 

 

Eksamitöö koostamisel arvestatakse kooli õppekava üldosas gümnaasiumi lõpetajate 

õigeusuõpetuse ainealaste teadmistele ja oskustele esitatavaid nõudeid. Eksamitöö koostamisel 

lähtutakse õigeusuõpetuse ainekavast ja kooli eripärast. Kooli eripäraks on kristlikel väärtustel 

põhineva hariduse arendamine. Õppeprotsessi korraldatakse õigeusu moraali põhimõtete alusel, 

aidates õpilastel omandada sisemise väärtussüsteemi, mille aluseks on Õigeusu kiriku õpetus ja 

mis saab kogu nende elu aluseks. 

 

2. Eksami ülesehitus  

2.1. Eksami ülesehitus, vorm ja korraldus 

Eksami toimumisaeg: 

Eksami kuupäeva, kelleaega ja komisjoni määratakse direktori käskkirjaga vähemalt kaks nädalat 

enne eksami toimumist, arvestades ministri määruses sätestatud nõudeid.  

Eksami vorm:  

Eksam on suuline ja koostatud piletitena. Igas piletis on kaks küsimust. Kokku on 15 piletit (lisa 

1).  

Ettevalmistus eksamiks toimub tundides ja soovi korral õpilasel on õigus saada konsultatsioone.  

Eksami korraldus:  

Eksam toimib eksaminandidele eelnevalt teatatud ajagraafiku alusel. Õpilasele antakse 5 - 10 

minutit ettavalmistusaega. Õpilasele antakse märkmepaber, kuhu ta võib kirjutada märksõnu. 

Korraga eksamiruumis võib viibida 2 õpilast.  

 

3. Eksamitöö hindamine ja tulemuste apelleerimine 

 

3.1. Hindamise läbiviimine ehk hindamisprotsessi kirjeldus  

Koolieksamit hindab kooli direktori käskkirjaga kinnitatud hindamiskomisjon vastavalt NÕS-s 

kehtivale hindamisjuhendile. 

Hindamiskriteeriumid:   

Koolieksami rahuldava soorituse tase on vähemalt 50% eksamitöö mahust. Eksam on sooritatud, 

kui õpilane saab hindeks „rahuldava”, „hea” või „väga hea”. Koolieksami tulemused 
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protokollitakse ning tehakse õpilasele teatavaks e-kooli kaudu samal päeval. 

Hindamisjuhend 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse kursuse õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja 

ületavad neid 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse kursuse õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;  

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse kursuse õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud 

õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi 

raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 

4) hindega „2“ ehk „puudulik“ hinnatakse kursuse õpitulemuste saavutatust, kui see on osaliselt 

ainekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu; 

5) Hindega «1» ehk «nõrk» hinnatakse kursuse õpitulemuste saavutatust, kui see ei vasta ainekava 

nõuetele 

3.2. Tulemuste apelleerimine  

Eksamitulemust on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras. 

4. Eksamist vabastamine 

Koolieksamist võib aineõpetaja ettepanekul vabastada õpilase, kellel õigeusuõpetuse kursusehinne 

on “väga hea” ja kelle panus kirikuelu hüvanguks on märkamist väärt.  

 

Kooskõlastatud eksamiaine õpetajaga: Tatjana Gavrilova 

Koostanud: Irina Bahramova, NÕG õppealajuhataja  
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Õigeusuõpetus 

Экзаменационные билеты  

12 класс  

2021-22 уч.год 

 

1 билет 

1. 1 заповедь блаженства. 

2. Притча о богаче и Лазаре. 

2 билет 

1. 2 заповедь блаженства. 

2. Земное и небесное. Марфа и Мария. 

3 билет 

1. 3 заповедь блаженства. 

2. Духовный подвиг. Пост. 

4 билет 

1. 4 заповедь блаженства. 

2. Смерть и Воскресение Христовы. 

5 билет 

1. 5 заповедь блаженства. 

2. Притчи о Царствии Небесном.  

6 билет 

1. 6 заповедь блаженства. 

2. Притча о блудном сыне. 

7 билет 

1. 7 заповедь блаженства. 

2. Притча о мытаре и фарисее. 

8 билет 

1. 8 заповедь блаженства. 

2. Притча о немилосердном должнике. 

9 билет 

1. 9 заповедь блаженства. 

2. Чудеса Христа над природой. 

10 билет 

1. Заповеди, их значение в жизни человека. 

2. Притча о званных на брачный пир. 

 

11 билет 
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1. Главные заповеди Христа-возлюби Бога и ближнего. 

2. Притча о 10 девах. 

12 билет 

1. Фарисейство. Внешнее и внутреннее благочестие. 

2. Притча о сеятеле. 

13 билет 

1. Молитва. Молитва Господня. 

2. Притча о Закхее. 

14 билет 

1. Любовь к ближнему. Притча о милосердном самарянине. 

2. Чудеса Христа, совершенные над человеком. 

15 билет 

1. Тайная вечеря. 

2. Притча о талантах. 

 

 

 

 

 

 

 


