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Hindamiskriteeriumid hambatehnika õppekava  modelleerimise sisseastumiskatsele  

2017 – korralduse põhimõtted ja hindamine 

 

Modelleerimiskatse eesmärk on hinnata hambatehnika õppekavale kandideerijate käelisi 

oskusi. 

 

1. Modelleerimiskatse hinnatakse anonüümselt st valmistatud mudelid ei ole nimelised. 

2. Modelleeritava objekti pinnad on nummerdatud.  

3. Mudeli pinnale (alla) graveerib kandidaat oma isikukoodi neli viimast numbrit. 

4. Peale modelleerimistulemuste hindamist, selgitatakse välja koodi omanik.  

5. Hindamiskomisjon hindab modelleeritud mudeleid võrdluse ja välise vaatluse põhjal, 

lähtudes hindamiskriteeriumitest. 

6. Hindamine toimub komisjoni ühisel arutelul. 

7. Hindamisotsused teeb hindamiskomisjon konsensuslikult.  

8. Tagasisidet modelleeringu tulemustele saab  küsida kirjalikult htoppetool@ttk.ee 

tulemuste selgumisest kuni 12.07.2017. 

9. Komisjon annab tagasisidet hiljemalt 14.07.2017. tööpäeva lõpuks. 

 

Modelleerimiskatse eest on võimalik saada maksimaalselt kokku 40 punkti. Hindamise 

valdkonnad on: 

 

1. Ajakasutus – mudeli valmistamiseks on aega 40 minutit - 10p. 

2. Detailide kopeerimine – kopeerida on vaja kuue erineva detaili kuju, arvestades 

seejuures nurki, kaldeid, ümarusi, teravuste kopeerimist ja puhtust -15p.  

3. Sügavuste kopeerimine – arvesse võetakse nelja erineva külje sügavuse kopeerimist - 

15p. 

 

Hindamisvaldkond 1- ajakasutus  

 

Modelleerimiskatse soorituseks on aega 40 minutit. Antud hindamisvaldkonnas on võimalik 

saada maksimaalselt 10 punkti. 

 

   

 

Valmistatud mudel on visuaalsel vaatlusel 

terviklikult valmis, korrektne, puhas, ilma 

kahjustusteta ja vigastusteta ning on 

mõõtkavas.   

Lõppviimistlus on lõpetatud, 

aega on kasutatud ratsionaalselt. 

10 punkti 

 

Valmistatud mudel on visuaalsel vaatlusel 

mitte terviklik, esineb üksikuid 

ebakorrektsusi ja mõningaid vigastusi. 

Mudel on mõõtkavas. 

Kohati on märgata kahjustusi 

mudelil, aega on kasutatud 

ratsionaalselt. 

5 punkti 

Valmistatud mudel ei ole visuaalsel 

vaatlusel terviklikult valmis, osad detailid 

on puudu, mudel on mõõtkavast väljas. 

Detailides puudub 

kriteeriumitele vastav täpsus, 

lõppviimistlus on rahuldav või 

puudulik.  Kandidaat ei ole 

lubatud aja piirides jõudnud 

mudelit lõpetada. 

0 punkti 
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Hindamisvaldkond 2- detailide kopeerimine. 

 

Antud hindamisvaldkonnas on võimalik saada maksimaalselt 15 punkti. 

 

Valmistatud mudeli mõõtmed 

vastavad täpselt originaalile, objekti 

mõõtmeid ei ole vähendatud ega 

suurendatud. 

Pinnad 1-5 nurga kalded, kumerused, 

nõgusused, suurus ja kuju vastavad 

etteantud näidisele. 

15 punkti 

Valmistatud mudeli mõõtmed 

vastavad originaalile, objekti 

mõõtmeid ei ole vähendatud ega 

suurendatud. 

Pinnad 1-5 nurga kalded, kumerused, 

nõgusused, suurus ja kuju vastavad 

etteantud näidisele, kuid esineb 

mõningaid ebatäpsusi. 

10-14 

punkti 

Valmistatud mudeli mõõtmed 

vastavad üldiselt originaalile, objekti 

mõõtmeid ei ole oluliselt vähendatud 

ega suurendatud. 

Pinnad 1-5 nurga kalded, kumerused, 

nõgusused, suurus ja kuju vastavad 

etteantud üldiselt näidisele, kuid esineb 

ebatäpsusi ühe kuni kahe pinna 

kopeerimisel. 

5-9 

punkti 

Valmistatud mudeli mõõtmed ei vasta 

originaalile, objekti mõõtmeid on kas 

vähendatud või suurendatud. 

Pinnad 1-5 nurga kalded, kumerused, 

nõgusused, suurus ja kuju ei vasta 

kõikide pindade puhul näidisele. Esineb 

ebatäpsusi mitme pinna kopeerimisel. 

0-4 

punkti 

 

 

Hindamisvaldkond 3-detailide sügavus. 

 

Antud hindamisvaldkonnas on võimalik saada maksimaalselt 15 punkti. 

 

Valmistatud mudeli pinna 1-5 sügavused vastavad täpselt  etteantud näidisele. 15 punkti 

Valmistatud mudeli pindadest üle poolte sügavused vastavad etteantud näidisele. 10-14 punkti 

Valmistatud mudeli pindadest alla poolte sügavused vastavad etteantud näidisele. 5-9 punkti 

Valmistatud mudeli pinna 1-5 sügavused ei vasta etteantud näidisele. 0-4 punkti 

 

 

 

 

 

 

 


