TARTU GÜMNAASIUMITE
10. KLASSI SISSEASTUMISKATSETE TESTIDE TEEMAD
KOOS NÄIDISÜLESANNETEGA 2019
Eesti keele testi teemad
Eesti keele testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest,
eesti keele ainekavast ning õpitulemustest.
10. klassi sisseastumistest hõlmab järgnevaid teemasid:
1) oma- ja võõrsõnaortograafia;
2) algustäheortograafia;
3) kokku- ja lahkukirjutamine;
4) interpunktsioon;
5) sõnavara;
6) funktsionaalne lugemine.
Testi täitmiseks arvestatud aeg on 45 minutit ja maksimaalne punktisumma 100.

Eesti keele näidisülesanne
TÄHEORTOGRAAFIA JA KIRJAVAHEMÄRGISTUS
Täida vajadusel lünk ja pane vajalikud kirjavahemärgid. (30 p)
1. Anton Hansen meie tähtsaim kirjamees sündis 30 jaanuaril 1878 aastal Järvamaal Albu vallas
Vetepere külas Põhja-Tammsaare talus.
2. Kas sina haridust taganõudev noor oskad öelda mitu õde-venda tulevasel er___sal kirjamehel
Anton Hansenil oli?
3. Polii___ikud kirikutegelased intel___i___endid ja põlluhari___ad kõik peaksid uuesti läbi
lugema Tammsaare Tõe ja õiguse ning mõ___isklema miks pöör___us Indrek pärast kõi___i
eluva___ustusi siis___i Vargamäele tagasi.
4. Ehk___i aega on moo___sal ajal vähe oleks noorel___i ___arukas lugeda a___egoorilist
romaani Põrgupõhja uus Vanapagan psüh___oloog___lisi min___atuure ning Tammsaare arti
___leid.
5. Aga vanadele ülalt alla vaa___a___es jä___takse end ilma määratu suurest rik___usest lausus
väga ___ammsaarelikult ___resi___ent Lennart Meri.
6. Lavale jõu___is suurteos esmakor___selt 1932 aastal Eesti ___raamateatris Andres Särevi
___ramatiseeringuna ning see vallandas meie teatrites erakor___se algupärandite ___uumi.
7. Kirjandusajaloos on Tammsaaret kujutatud erakli__u endassetõmbunud inimesena pisut
igavana__i kes hoidis eemale pidulikest __seremooniatest ja suurtest rahvahulkadest kuid
lähedased pidasid teda seltskondli__uks jutukaks ja __armikaks.
Kirjuta tekstis olevad tumedas trükis sõnad algvormis. (5 p)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Kirjuta punktiirile lause number. (5 p)
Üte on lauses nr …… . Lauselühend on lauses nr …… . Järellisand esineb lauses nr .......... .
Kõrvallausega algab .............. (mitmes?) lause. Lause nr …… on rindlause.
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Matemaatika testi teemad
Matemaatika testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest,
matemaatika ainekavast ning õpitulemustest.
10.klassi sisseastumistest kontrollib järgmisi teemasid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

avaldiste lihtsustamine;
kirjalik arvutamine;
tekstülesanded;
protsentülesanded;
funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
geomeetria (kolmnurk, nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Testi täitmiseks arvestatud aeg on 45 minutit ja maksimaalne punktisumma 100.
Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja
vastuse vormistamist ning vastuse sisulise kontrolli tegemise oskust.
Kaasa võtta kirjutusvahendid ja joonlaud. Taskuarvuti kasutamine pole lubatud.

Matemaatika näidisülesanne
1. Arvutage funktsiooni y  x2  3x  2 nullkohad, parabooli haripunkti koordinaadid ja
lõikepunkt y-teljega.
2. Leidke lineaarfunktsiooni y  2 x  4 graafiku lõikepunktid koordinaattelgedega.
3. Joonestage mõlema funktsiooni graafikud ühes koordinaatteljestikus.
4. Leidke jooniselt funktsioonide graafikute lõikepunktide koordinaadid.
Vaata A. Telgmaa, A. Undusk, K. Velsker, T. Lepmann „Matemaatika 9.klassile, 2.osa“
(kirjastus Koolibri) ül. 890 ja 899
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Loodusainete testi teemad
Loodusainete testi lahendamiseks on soovitatav aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik
saada 100 punkti. Loodustestis on bioloogia, keemia ja füüsika osakaalud sarnased,
kasutatakse ka aineid lõimivaid ülesandeid.
Loodusainete test põhineb põhikooli riiklikus õppekavas toodud õpitulemustel ja õppesisul
järgmistes valdkondades:
Bioloogia: Ökoloogia. Inimese anatoomia ja füsioloogia. Hingamine ja fotosüntees.
Keemia: Aatomi ehitus. Aatomi ehituse seosed elemendi asukohaga perioodilisustabelis.
Aineklassid ja nendevahelised seosed. Lahused. Moolarvutused ja arvutused
reaktsioonivõrrandite alusel.
Füüsika: Valgusõpetus. Mehaanika. Elektriõpetus: elektrilaengud, elektriväli, elektrivool.
Soojusõpetus: aine ehitus, soojusülekanne, temperatuuri muutumiseks vajalik soojushulk.
Oluline on loodusteaduste peamiste mõistete, protsesside ja seaduspärasuste tundmine ning
oskus lahendada põhikoolis õpitud ülesandeid füüsikas ja keemias.
Tähtis on loodusteadusliku teksti mõistmise-, analüüsi-, järelduste tegemise ning materjali
seostamisoskus. Loodusainete testi küsimused eeldavad graafikute ja skeemide analüüsioskust,
omandatud teadmiste rakendamisoskust. Tähelepanu tasub pöörata bioloogia, keemia ja
füüsikateadmiste seostamisele igapäevaeluga.
Testiküsimused on lühivastustega (nt valikvastus, sõna või lühike lause, sümbol, joonisele
märkimine, jms) ning lahenduskäike nõudvate vastustega. Testi tulemus saadakse iga küsimuse
vastuse eest saadud punktide liitmisel. Füüsika testiosa punktid arvutatakse ka eraldi.
Kaasa võtta kirjutusvahend. Lisamaterjalide ja -vahendite kasutamine pole lubatud, kõik
vajalikud andmed on kirjas ülesandes ning vajadusel tuleb lihtsamad arvutused teha peast või
paberil.

Füüsika näidisülesanne
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Bioloogia näidisülesanne

Keemia näidisülesanne
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Inglise keele testi teemad
Inglise keele testi sooritamiseks on soovitatav aeg 30 minutit ja maksimaalselt on võimalik
saada 100 punkti.
Inglise keele testi koostamisel võetakse aluseks põhikooli riikliku õppekava õpitulemused.
Test koosneb:
1.
Teksti lugemine ja sellest vigade ülesotsimine (Error correction);
2.
Valikvastustega ülesanne (Multiple choice);
3.
Ajavormid (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses);
4.
Sõnatuletus (Word formation).

Inglise keele näidisülesanded
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