
VÕRU GÜMNAASIUM                    

 

RETSENSIOON 

 .................. klassi õpilas(t)e ………....……………………..…………………………………….………. 

praktilisele tööle ….…………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………….…………………………………………………………..………….. 

 

Retsenseeritava(te) praktilise töö maht on ……. lehekülge (lk), sellest ….. lk lisasid, materjali illustreeri-

miseks on kasutatud ….. joonist. Kasutatud allikmaterjalide loetelus on …... nimetust. 

1. Töö sisuline pool annab kuni 33 punkti. Punktid: 3p – ammendav; 2p – esineb üksikuid puudusi; 

1p – esineb hulgaliselt puudusi; 0p – sooritus puudub. 

 

Maksimaalse soorituse kirjeldus Punktid Töö tugevused/vajakajäämised 

Praktilise töö pealkiri kajastab täpselt 

töö sisu, sissejuhatuses selgub töö 

taust/lähtealused ja eesmärk (3p) 

  

Praktilise töö metoodika/ 

kontseptuaalne lahendus on kirjeldatud 

 (3p) 

 

Töö ülesehitus on süsteemne ja terviklik 

(3p) 

 

Praktilise töö kohustuslikud osad on 

töös olemas ja proportsionaalsed (3p) 

 

Tööprotsessi on kirjeldatud piisavalt, 

selgelt ja arusaadavalt (3p) 

 

Praktiline töö on läbi viidud 

läbimõeldult, kasutades sobivaid 

meetodeid (3p) 

 

Praktilise töö analüüs on ammendav, 

järeldused (arutelu) tulenevad tööst (3p) 

 

Kokkuvõte annab selged vastused sisse-

juhatuses püstitatud eesmärkidele (3p) 

 

Tabelid, joonised (diagrammid, fotod, 

skeemid jm), lisad on arusaadavad ja 

nende kasutus on põhjendatud (3p) 

 

Kasutatud allikad on sobivad ja nende 

valik on põhjendatud (3p)  

 

Õpilas(t)e panus on selgelt eristatav (3p) 
 

Kokku:  



2. Töö vormistus annab kuni 15 punkti. Punktid: 3p – ammendav; 2p – esineb üksikuid puudusi; 

1p – esineb hulgaliselt puudusi; 0p – sooritus puudub. 

 

Maksimaalse soorituse kirjeldus Punktid Vormistuse tugevused/vajakajäämised 

Tiitelleht on vormistatud vastavalt 

juhendile,  sisukord vastab tööle ja on 

genereeritud (3p)  

  

Pealkirjad ja tekst on nõutud formaadis, 

leheküljed nummerdatud (3p) 

 

Viitamissüsteem on kogu töö ulatuses 

ühtne. Viited on vormistatud 

nõuetekohaselt. Kasutatud materjalide 

kirjed on süstematiseeritud ja 

korrektseks nimekirjaks vormistatud (3p) 

 

Tabelid, joonised, valemid, lisad on 

nummerdatud ja tekstis viidatud. Tabelid 

ja lisad on pealkirjastatud, joonised 

(diagrammid, fotod, skeemid jm 

illustratsioonid) allkirjastatud (3p) 

 

Töö keeleline pool vastab nõuetele (3p) 
 

Kokku  

 

 

Retsensendi küsimused autorile: ..............................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Ettepanek praktilise töö hindamiseks: ......................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Retsensent: 

 

 .....................................................................   Allkiri .........................   Kuupäev  ....................................  
Ees- ja perekonnanimi 


