
Kuressaare Gümnaasiumi kirjalike tööde vormistamise juhend 
 

Tiitelleht, sisukord, töö struktuureerimine on nõutud loovtöö ja uurimistöö puhul  
 
Tavateksti vormistuse nõuded 

Kirjastiil Times New Roman, kirja värv must 
Kirjasuurus 12pt 
Teksti joondus rööpne (justify) 
Reavahe 1.5, lõigu ette ja järele ei lisata automaatset tühikut 
Tekstilõikude eristamiseks kasutatakse tühja rida  

 
Tiitelleht (vt näidist allpool) 

Tiitellehel on kirjas kool, töö pealkiri (läbivalt suurtähtedega), töö liik, autor, klass, 
juhendaja, ilmumise koht ja aeg 
Tiitellehe tekst suurusega 14pt, välja arvatud pealkiri, mis on 16pt ja rasvases kirjas 
 

Pealkirjad 
Pealkiri (Times New Roman, rasvane kiri, 16pt) 
Alapealkiri (Times New Roman, rasvane kiri, 14pt) 
Järgnevad alapealkirjad (Times New Roman, rasvane kiri 12pt) 
 

Töö struktuur (vt näidist allpool) 
Tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, töö sisu (peatükkidena), kokkuvõte, allikad 
Sisulise osa teemapeatükid kirjutatakse läbivalt suurtähtedega 
Gümnaasiumi uurimistööle lisatakse töö lõppu resümee 

 
Sisukord 

Sisukord on töö teisel lehel 
Sisukord luuakse automaatselt (pealkirjad on tekstis vastavalt märgistatud)  
Sisukord kajastab töö sturktuuri - pealkirju, alapealkirju ja nende leheküljenumbreid 

 
Leheküljenumbrid 

Leheküljenumbrid lisatakse automaatselt 
Leheküljenumber paigutada lehe alumisele osale (jalus), joondada paremale 
Töö algab esimeselt lehelt, millele leheküljenumbrit ei märgita 

 
Viitamine (vt näidist allpool) 

Kõik töös kasutatud allikad tuleb nõuetekohaselt viidata 
Viitamine peab olema kogu töö ulatuses ühtne 
Soovitame kasutada tekstisisest viitamist, st kasutatud teksti järel viide kujul (Autor aasta) 

 
Pildid/joonised (vt näidist allpool) 

Kogu töös olev visuaalne materjal numereeritakse jooksvalt läbi töö 
Töös kasutatud pildid/joonised pealkirjastatakse, vajadusel viidatakse autorile 
Töös kasutatud visuaalne materjal kajastub allikates selleks ette nähtud lõigus 

 
Allikad (vt näidist allpool) 

Töö lõpus kajastuvad kõik töös kasutatud allikad, millele on töös viidatud 
Allikakirje on kujul: autori perekonnanimi, eesnimi; kasutatud allika pealkiri; ilmumise aeg; 
ilmumise koht; raamatu puhul kirjastus; veebiallika puhul veebiviide 
Vastavalt töö iseloomule võib olla vajalik tuua eraldi välja piltide/jooniste vm loetelu 



 
Tiitellehe näidis  
 

 
 

Töö struktuuri näidis  

  



Tekstisisese viitamise näidis ja viite kirje allikates 
 

 

 
 

Piltide/jooniste kasutamise ja tekstis viitamise näidis; kirje kasutatud allikates  
 
 

 
 

 


