Testi hindamine
Test 1 sooritamisele lubamiseks on testitav:
- Läbinud automaatrelva baasõppe;
- Omab vajaliku varustust;
Praktilise testiga hinnatakse põhiliselt ühte õpiväljundit: Sõdur oskab käsitleda relva ohutult erinevates olukordades. Muud õpiväljundid
ja hindamisleht aitavad koguda infot toetava tagasiside andmiseks.
Test on sooritatud kui ei tehta ühtegi ohtliku viga
Hindamismeetod Õpiväljund
Test 1 Praktiline Sõdur oskab käsitleda relva ohutult
relva
erinevates olukordades;
käsitsemise test

Sõdur oskab
lahingvarustust;

kasutada

oskuslikult

Hindamiskriteeriumid
Sõdur ei tee ühtegi ohtliku viga relva käsitledes;
Test loetakse mittearvestatuks kui esineb kasvõi üks
järgnevatest OT vigadest:
1) Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale või
teisele isikule. Vehib asjatult relvaga ja ei kontrolli relva
suunda;
2) Asetab sõrme päästikule muul ajal kui lasu sooritamiseks või
töökorrasoleku kontrolliks;
3) Pärast käsklust „lae tühjaks“, „tee ohutuks“ või ohutuskontrolli
tegemisel jättis padruni padrunipessa või relva laetuks;
4) Pärast käskluse „lae tühjaks“ / “relv ohutuks“ täitmisel ei
eraldata salve relva küljest;
5) Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel, relva leidmisel või
enne lahti võtmist.
6) Relva tuleümberseadur pole asendis S kui ei soorita sihitud
lasku.
7) Toimub juhulask.
oma Sõdur:
1) Komplekteerib ja kannab lahingvarustust vastavalt vajadusele
ja ülesandele ning enda kasvule sobivalt;
2) Paigutab salved ja varustuse taskutesse vastavalt paigutamise
põhimõtetele;

3) Põhi laskeasendites ei vaju kiiver silmade ette ja varutus
toetab ülesande täitmist;

Sõdur oskab kanda relva taktikaliselt õigesti koos
rihmaga ja ilma;

1) Kasutab relva koos relvarihmaga ja ilma vastavalt ülesande
iseloomule;
2) Rihm on ülesandeks sobiva pikkusega ja relvakandmise viis on
taktikalisele olukorrale sobiv ning toetab ülesande täitmist;

Sõdur oskab nimetada relva osa ja kirjeldada
selle ülesande;
Sõdur oskab teha relva ohutuskontrolli;
Sõdur oskab käsitseda ohutult automaatrelva AK4;

1) Näitab relval nimetatud osa ja selgitab selle ülesande või
nimetab osutatud relva osa ja selle ülesande;
1)
1)
2)
3)

Valib iseseisvalt ohutu suuna ja teostab relva ohutuskontrolli;
Teostab relva laadimise ja tühjakslaadimise;
Laeb kästud padrunite hulga ja liigi salve ja salvest tühjaks;
Teostab salve kinnitamise relvale. Seab sihikuid õigele
kaugusele;
1) Valib vastavalt taktikalisele olukorrale sobiva (kästud)
Sõdur
oskab
rakendada
õigesti
laskeasendi;
põhilaskeasendeid (püsti, põlvelt, lamades) ja uue
2) Tegutseb relvaga ohutult liikumisel ja vahetades laskeasendit,
sihtmärgi valikul saavutab kiiresti õige sihikupildi;
-suunda ning –positsiooni (sõrm ei ole päästikul, ei suuna relva
endale ega kõrvalisele isikule, tuleümberseadur on asendis S);
3) Leiab kästud sihtmärgi ja rakendab VAATA-KEERA-LASE
põhimõtet;
Sõdur oskab taktikaliselt salve vahetada ja Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid;
kõrvaldada relva tõrkeid;
1) Vahetab taktikaliselt salve (põhimõttel „üks aste madalam“,
„Relv töö alas“);
2) Kõrvaldab relva tõrkeid iseseisvalt kiirelt ja ohutult põhimõttel
„Üks aste madalam“ säilib lahinguvälja kontroll (relv tööalas);
3) Eemaldab kiirelt tõrke ning ei jäta varustust maha.
Sõdur oskab teostada relva töökorrasoleku
1) Teostab relva töökorrasoleku kontrolli kas iseseisvalt või käsu
peale;
kontrolli;

Oskab teostada olukorra teadlikkuse/lahinguvälja
kontrolli;

1) Pärast tegevust relvaga (enne aste kõrgemale tõustes ja
liikuma hakkamist) ja enne järgneva tegevuse alustamist
teostab lahinguvälja kontrolli (360 kraadi vaade) veendumaks
enda, kaasvõitlejate, vastase jms kohta vajaliku informatsioon
kogumiseks.

