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Narva Õigeusu Gümnaasiumi 9.klassi koolisisese eksami 2021/2022 eristuskiri 

1.Eksami üldandmed 

1.1. Eksami eesmärgiks on  

Toetada kooli õppekava rakendamist ja suunata õppeprotsessi;  

Saada ülevaade kooli õppekavas sätestatud õigeusu-valgustuspädevuste ja läbiva teema 

omandamisest.  

1.2. Eksami sihtrühm  

9.klassi õpilased  

 

1.3. Eksamil nõutud teadmiste ja oskuste tase 

 

Eksamitöö koostamisel arvestatakse kooli põhikooli õppekava üldosas 9.klassi õpilaste 

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.   

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 

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 
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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. 

 

 

 

Kooskõlastatud eksamiaine õpetajaga: Tatjana Gavrilova 

Koostanud: Irina Bahramova, NÕG õppealajuhataja  
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Экзаменационные билеты  

9 класс  

2021-22 уч.год 

 

1 билет 

1. Заповеди Моисея. 

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 

2 билет 

1. 1-ая заповедь: «Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня». 

2. Православные праздники, их классификация. 

 

3 билет  

1. 2-ая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на 

земле внизу и что в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им». 

2. Рождество Богородицы. 

 

3 билет 

1. 3-ая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». 

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 

4 билет 

1. 4-ая заповедь: «Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней трудись и совершай в 

них все твои дела, а день седьмой — день покоя — да будет посвящен Господу Богу твоему».  

2. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

5 билет 

1. 5-ая заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты долго 

жил на земле». 

2. Рождество Христово. 

 

6 билет 

1. 6-ая заповедь: «Не убивай». 

2. Сретение. 
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7 билет 

1. 7-ая и 8-ая заповеди: «Не прелюбодействуй»,  

«Не кради». 

2. Крещение Господне. 

 

8 билет 

1. 9-ая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». 

2. Успение Пресвятой Богородицы. 

 

9 билет 

1. 10-заповедь: «Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни 

поля его, ни раба его, ни рабыни его … ни всего того, что принадлежит ближнему твоему 

2. Преображение Господне. 

 

10 билет 

1. Таинства Крещения и Миропомазания. 

2. Вход Господень в Иерусалим. 

 

11 билет 

1. Таинство Исповеди. 

2. Вознесение Господне. 

 

12 билет 

1. Таинство Причастия. 

2. Праздник Троицы. 

 

13 билет 

1. Таинство брака. 

2. Покров Пресвятой Богородицы. 

 

14 билет 

1. Таинство Соборования. 

2. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 

 

15 билет 
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1. Таинство Священства. 

2. Пасха. 

  

 


