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Võõrkeele riigieksamite teemaline 
teabepäevad Tartus (14.12.2012) ja 
Tallinnas (17.12.2012)!

!
Kersti Sõstar Kersti.Sostar@innove.ee!
SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri keelekeskus 
juhataja!



2014. a gümnaasiumilõpetaja 
võõrkeeleoskuse tase!
!
2011. a gümnaasiumi riikliku õppekava 
https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011002 järgselt on 
keelepoliitiline eesmärk saavutada gümnaasiumi lõpuks 
vähemalt kahe võõrkeele valdamine iseseisva 
keelekasutaja, s.o B-tasemel.!
!
Aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
http://www.hm.ee/index.php?044980 põhimõtted ning 
selles sisalduvad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemed.!
!
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Euroopa keeleõppe raamdokument: 
õppimine, õpetamine ja hindamine!

•  Ühtne soovituslik raamistik, 
mis püüab kirjeldada 
keeleõppimise, - õpetamise ja 
hindamise printsiipe.!

•  Alusdokument võõrkeelte 
ainekavade koostajatele, 
õpikute autoritele, õpetajatele, 
eksamineerijatele.!



Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, 
õpetamine, hindamine!

•  Elektrooniline versioon HTMi 
kodulehel: 
http://www.hm.ee/index.php?044980 !

 !
 !



Euroopa Nõukogu (EN) ühtsed 
keeleoskustasemed!

A 
Algtasemel 

keelekasutaja 

B 
Iseseisev 

keelekasutaja 

C 
Vilunud  

keelekasutaja 
      

A 1 
läbimurre 

A 2 
esmane 

keeleoskus 

B 1 
suhtluslävi 

B 2 
edasi-

jõudnute 
tase 

C 1 
vaba 

suhtlus-
pädevus 

C 2 
haritud 

emakeele-
kõneleja tase 

      
      

 



B1-tasemel keeleoskus !

•  B1-tasemel keeleoskaja (Suhtluslävi) mõistab kõike 
olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg 
vm. saab enamasti   hakkama   välisriigis,  kus   vastavat   
keelt   räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval 
või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada 
kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 
põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. !

!
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B1-tasemel keeleoskus üldskaala 
kirjelduse järgi!
•  B2-tasemel (Edasijõudnu) tasemel keelekasutaja 

mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal 
tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab 
spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele ema
keelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua 
selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaate
nurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja 
nõrku külgi.!
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2014. a võõrkeeleeksamid ja nende 
tase!
•  2014. a on gümnaasiumi  võõrkeele riigieksam (inglise, 

prantsuse, saksa või vene keeles) kohustuslik.!
•  Õpilane peab sooritama gümnaasiumi lõpus 

võõrkeeleeksami  B1- või B2- tasemel.!
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2014. a võõrkeelte riigieksamid!

•  Eestis valmistatakse ette inglise keele riigieksam, mis 
mõõdab nii B1- kui ka B2-tasemel keeleoskust.!

•  2014. a ei koostata Eestis enam riigieksamit prantsuse, 
saksa ja vene keeles.  Nendes keeltes kasutatakse 
riigieksamina rahvusvahelisi eksameid. !
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Prantsuse keele riigieksamid 2014. a!

•  Kasutatakse rahvusvahelisi prantsuse keele eksameid 
DELFscolaire (B1- ja B2-tase) !

•  Eksamid valmistab ette Sèvres asuv CIEP (Centre 
International dʼétudes pédagogiques) keskus.!

•  DELFscolaire eksameid Eestis hakkab korraldama 
Sihtasustus Innove vastavalt Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ja Prantsuse suursaatkonna 
vahelisele lepingule.!
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Saksa keele riigieksamid 2014!

•  Saksa II astme keelediplomi eksam (B2/C1) !
•  Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksam (saksa keele 

eksam emakeelena) Tallinna Saksa Gümnaasiumis !
•  Goethe Instituudi (GI) poolt välja töötatud eksamid 

Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2!
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Vene keele riigieksamid 2014!

•  Vene keeles võetakse kasutusele rahvusvahelised vene 
keele eksamid Тест по русскому языку как 
иностранному B1 Первый уровень (lüh ТРКИ-1) või 
B2 tasemel Второй уровень (lüh ТРКИ-2). !

•  Koostööd on HTM teinud Sankt-Peterburi Riikliku Ülikooli 
ning Tartu Ülikooli vene keele testimiskeskusega!
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2013. a aasta on üleminekuaasta!

b) Määrusest nr 59 tulenevat vt 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113092012008!
c) Paralleelselt pakub HTM õpilastele välja võimaluse 
osaleda eelpool nimetatud prantsuse, saksa ja vene keele 
rahvusvahelistel eksamitel (toimuvad aprillis).!
d) Rahvusvahelistele eksamitele toimub registreerumine 
koos riigieksamitele registreerumisega.!
e) SA Innove saadab koolidele elektrooniliselt lisaks 
üldisele eksamitele registreerumise juhendile juhised 
rahvusvahelistel eksamitel osalemiseks.!
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a) 2013. a kevadel koostatakse kõikides võõrkeeltes 
riigieksamid nö vana süsteemi järgi.  !



2013. a on üleminekuaasta!

•   Täieneb info 2014. a eksamite kohta SA Innove 
kodulehel 
http://www.innove.ee/et/riigieksamid/koolidele-
riigieksamitest!

•  Järgmised 2014. a eksameid tutvustavad teabepäevad 
ja seminarid toimuvad valdavalt 2013. a II poolaastal.!

•  Toimuvad ka hindajate-intervjueerijate seminarid 2013. a 
võõrkeelte riigieksamiteks. Seminaridele 
registreerimine algab SA Innove kodulehel 8. jaanuarist 
2013.!
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Uuenevate võõrkeeleeksamite (inglise, 
prantsuse, saksa ja vene keel 
võõrkeelena) lühitutvustused!
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2014. a inglise keele riigieksamist!

Kristel Kriisa!
Kristel.Kriisa@innove.ee!
SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri keelekeskus !
Inglise keele peaspetsialist!



1 kahetasemeline vs. 2 ühetasemelist 
eksamit!
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2014. a inglise keele riigieksami 
struktuur!
!
1. Kirjutamisosa (90 minutit)!
2. Kuulamis- ja lugemisosa (135 minutit)!
3. Suuline osa (15 minutit)!

KOKKU: 4 tundi!
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2014. a inglise keele riigieksami 
kirjutamisosa (90 minutit)!

1. ülesanne 
120 sõna 

Võimalikud ülesandetüübid 
(pool)ametlik kiri (letter) 

2. ülesanne  
200 sõna 

essee (essay); aruanne (report) 
artikkel* (article); arvustus* (review); 
lühijutt* (story) 
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2014. a inglise keele riigieksami 
kuulamis- ja lugemisosa (135 minutit)!

Kuulamine 5 
ülesannet 

Võimalikud ülesandetüübid 
valikvastustega ülesanne; 
lünkülesanne; lühivastustega 
ülesanne; sobitamine 

Lugemine 2+4 
ülesannet 
5 teksti 

valikvastustega ül.; avatud 
lüngaga ül.; sõnamoodustus; 
vigade parandamine; 
sobitamine; lausete lõpetamine; 
tabeli/joonise täitmine 
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2014. a inglise keele riigieksami  
suuline osa (15 minutit)!

1. ülesanne 2 pildi kirjeldamine, võrdlemine 
ja vastandamine 
lisaküsimused 

2. ülesanne väitel põhinev monoloog 
lisaküsimused 
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2014. a prantsuse keele riigieksamist!

Piret Kanne!
Piret.Kanne@innove.ee!
SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri keelekeskus !
Prantsuse keele peaspetsialist!



DELF – DALF eksamid!

DELF (tout public) A1, A2, B1, B2 

Ø DELF scolaire , DELF junior  

DALF – C1, C2 
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! ! !Eksamiosad!

1. Kuulamine! !à 25 p!

2. Lugemine ! !à 25 p!

3. Kirjutamine !à 25 p!

4. Rääkimine! !à 25 p!

Kokku 100 punkti, sooritus 50 punkti!
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   Kuulamine 
25 

B1! B2!

Küsimustikele vastamine 
kolme lindistuse põhjal 
(2 kuulamist) 
 
~25 minutit 

Küsimustikele vastamine: 
-intervjuu, infobülletään jmt  
(1 kuulamine) 
-loeng, konverents, kõne, 
raadio v telelindistus (2 
kuulamist) 
~30 minutit 



Lugemine!

B1! B2!

Küsimustikele vastamine. Kaks 
teksti: 
- küsitud teabe leidmine 
- üldhuvitaval teemal dokumendi 
sisu analüüs 

35 minutit 

Küsimustikele vastamine. 
Kaks teksti: 
- Prantsusmaa või 
frankofoonse maailma kohta 
käiv informatiivne tekst 
- Argumenteeriv tekst 
60 minutit 
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   Kirjutamine 
27 

B1! B2!

Isikliku seisukoha väljendamine 
üldhuvitaval teemal (essee, kiri, 
artikkel …)  
 
~180 sõna 
45 minutit 
 

Isiklik argumenteeritud 
seisukohavõtt (osalemine 
debatil, ametlik kiri, 
kriitiline artikkel …) 
~250 sõna 
60 minutit 



Rääkimine!

B1! B2!

-  Juhitud vestlus  
-  Rollimäng 
-  Seisukoha väljendamine 

alusdokumendi põhjal 
(ettevalmistusaeg 10 minutit) 

~15 minutit 

Seisukoha väljendamine ja 
kaitsmine alusdokumendi 
põhjal 
 
20 minutit + 
ettevalmistusaeg 30 minutit 

28 



! !Eksamimaterjalid!

Tallinna Prantsuse Instituudi kodulehekülg 
 

või 
 

www.ciep.fr 
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2014. a saksa keele riigieksamist!

Reet Taimsoo!
Reet Taimsoo@innove.ee!
SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri keelekeskus !
Saksa keele peaspetsialist!



Goethe Instituut !

•  1951 keeleõpe!
•  1962 keeleeksamid!
16 eksamit!
üle 80 riigi!
ca 100 000 osalejat aastas !
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Goethe-Zertifikat B2!

• Saksa keel võõrkeelena!
•  Täiskasvanutele (alates 16. 

eluaastast)!
• Kõigile soovijatele!
• GI kursustel ca 600-700 tundi!
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Goethe-Zertifikat B2!

•  Lugemine! !80 min.!
• Kuulamine !30 min.!
• Kirjutamine !80 min.!
• Rääkimine!15 min. paaris ! !

! ! !10 min. üksinda!
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GZ B2 tulemused ja tunnistus!

•  kogutulemus 100 punkti !
•  eksami iga osa 25% !
•  kirjalikul eksamil vähemalt 60% 

ehk 45 punkti 75st !
•  suulisel eksamil 15 punkti 25st !
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Lugemine B2 
4 ülesannet, 25 küsimust, 25 punkti!

ül	   Oskus	   Tekstiliigid	   ülesande tüüp	  

1	   valikulise info 
leidmine	  

lühiartiklid, 
kuulutused, 
kommentaarid, 
ülevaated jm 	  

sobitusülesanne	  

2	   põhiväidete ja 
üksikasjade 
mõistmine	  

valikvastusega  
ülesanne (kolmene 
valik)	  

3	   arvamuste ja 
seisukohtade 
mõistmine	  

valikvastusega!
ülesanne (kahene valik)	  

4	   Teksti täiendamine	   Lünktekst (avatud lünk)	  
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Kuulamine B2  
2 ülesannet, 15 küsimust, 25 punkti!

ül	   oskus	   tekstiliigid	   ülesande tüüp	  

1	   valikulise info 
leidmine	  

vestlus v 
teade 
kõnepostis	  

Info ülekandmine (tabelis 
lüngad)	  

2	   põhiväidete 
ja 
üksikasjade 
mõistmine	  

Raadiosaade	   valikvastusega  ülesanne 
(kolmene valik)	  
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Kirjutamine B2!

ül	   oskus	   tekstiliik	   Ülesande- 
tüüp	  

 !
Punkte 	  

1	   Kirjeldamine, 
informeerimine, 
võrdlemine, nõu 
andmine, arvamuse 
väljendamine	  

Lugejakiri (4 
sisu-punkti 
antud)	  

Avatud 
ülesanne 	  

15!
 	  

2	   Morfoloogiliste, 
süntaktiliste ja 
semantiliste vigade 
parandamine	  

Ametlik kiri	   Korrektuuri 
lugemine	  

10!
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Rääkimine B2 !

ül	   oskus	   stiimul	    !
kaal	  

1	   Kõne/esitlus mingil 
teemal	  

Tekst ja 3 
sisupunkti	  

50 %!
 	  

2	   partneriga 
arutelu,ühisele otsusele 
jõudmine	  

3 fotot ja 3 
sisupunkti	  

50%!
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Täiendav info!

•  http://www.goethe.de!
• Eksami eristuskiri!
•  Läbiviimisjuhend!
• Harjutusmaterjalid!
• Näidisülesanded!
•  helifailid!
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Goethe-Zertifikat B1!

•  Lugemine! !65 min.!
• Kuulamine !40 min.!
• Kirjutamine !60 min.!
• Rääkimine!15 min. paaris ! !

! ! !!
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Lugemine B1 
5 ülesannet, 30 üksikküsimust!

ül	   Tekstiliigid	   ülesande tüüp	  

1	   lühiartiklid, 
lugejakirjad, blogide 
sissekanded, 
kuulutused, juhendid/
eeskirjad jm 	  

•  valikvastusega ülesanded: !
a) õige-vale!
b) jah-ei (nt kas autor on poolt või 

mitte)!
c) kolmene valik;!
•  sobitamisülesanne!

2	  

3	  

4	  

5	  
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Kuulamine B1  
4 ülesannet, 30 üksikküsimust 
kahte ülesannet kuulatakse üks kord,  
kahte ülesannet kaks korda!

ül	   Tekstiliigid	   ülesande tüüp	  

1	   Teadaanded, uudised, vestlused, 
diskussioonid, ettekanded	  

•  valikvastusega!
ülesanded: !
a) õige-vale!
b) kolmene valik;!
•  sobitamisülesanne!

2	  

3	  

4	  
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Kirjutamine B1!

ül	   oskus	   tekstiliik	   Teksti 
pikkus	  

 !
aeg	  

1	   Kirjeldamine, 
põhjendamine, 
ettepaneku tegemine	  

Isiklik e-kiri	   80 sõna	   20 min!
 	  

2	   Isikliku arvamuse 
avaldamine 	  

Sissekanne 
foorumis 	  

80 sõna	   25 min!
 	  

3	   Vabandamine, palve 
esitamine jm!

Poolametlik 
Kiri/e-kiri !

40 sõna! 15 min!
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Rääkimine B1 
paariseksam, 15 min.!

ül	   oskus	   stiimul	    !
1	   Koos partneriga millegi 

planeerimine	  
Situatsioon ja punktid, 
mida arutada	  

2	   Teema esitlus	   5 slaidi	  

3	   Oma ja partneri teemast 
rääkimine (tagasiside andmine, 
küsimuste esitamine ja neile 
vastamine)!

Kuuldud esitlus!
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Kirjutamise ja rääkimise hindamine!

•  Sisu!
•  Sidusus/interaktsioon!
•  Sõnavara!
•  Keelestruktuur!
!

45 



Täiendav info !

• www.deutsch.ee!
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2014. a vene keele riigieksamist!

Mare Kasuri!
Mare.Kasuri@innove.ee!
SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri keelekeskus !
Vene keele peaspetsialist!



! ! !B1 tase  
!
•  Sõnavara- ja grammatikatest !
!
165 valikvastustega ülesannet  (60 minutit) !
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! ! !B1-tase!

•  Lugemistest!
Kolm teksti/20 valikvastustega ülesannet (50 minutit) !
Eksaminand võib kasutada vene-eesti-vene sõnaraamatut !
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! ! !B1-tase!

•  Kuulamistest !
•  Kuus audioteksti/ 30 valikvastustega ülesannet (35 

minutit)!
•  Tekste esitatakse üks kord!
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! ! !B1-tase!

•  Kirjutamistest!
•  Kaks ülesannet (60 minutit)!
•  I — antud 600-800sõnaline kirjeldav, jutustav tekst, mis 

sisaldab arutluse elemente !
•  Ülesanne: lugeda teksti ja panna kirja teksti peamine 

sisu, toetudes etteantud küsimustele.!
•  II — antud situatsiooni kirjeldus, teema, millest lähtuvalt 

peab ta looma 20lauselise kirja !
•  Eksaminand võib kasutada vene-eesti-vene 

sõnaraamatut. !
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! ! !B1-tase!

•  Rääkimine !
•  Neli ülesannet (50 minutit koos ettevalmistamisajaga). !
•  I ja II ülesanne sooritatakse dialoogi vormis. 

Eksaminandi ülesandeks on vastata küsimusele või 
alustada dialoogi vastavalt situatsiooni kirjeldusele.!

•  III ülesanne — antud tekst, mille eksaminand peab läbi 
lugema, seejärel rääkima teksti sisust, sõnastama teksti 
peamise mõtte ning avaldama oma suhtumise teksti 
tegelase ja sündmuste kohta. !

•  IV ülesanne — antud teema ja küsimused, mis aitavad 
tal ette valmistada monoloogi (nt jutustus oma 
kodulinnast). !

52 



! !B2-tase!

•  Sõnavara- ja grammatikatest !
!
•  150 valikvastustega ülesannet ( 90 minutit)!
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! !B2-tase!

•  Lugemistest !
•  Kolm teksti/25 valikvastustega ülesannet (60 minutit) !
•  Kasutatakse ajakirjanduslikke, populaarteaduslikke ja 

ilukirjanduslikke tekste. Ilukirjandusliku teksti lugemisel 
võib kasutada vene keele seletavat sõnaraamatut!
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! !B2-tase!

•  Kuulamistest !
•  Viis plokki, igaühes viis valikvastustega ülesannet (35 

minutit)!
•  Eksaminand kuulab lühikest dialoogi, reklaamteksti, 

uudiseid, vaatab videolõiku vene filmist ning videolõiku 
intervjuust tuntud vene kultuuri tegelasega!

•  Tekste esitatakse üks kord!
!
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! !B2-tase!

•  Kirjutamistest !
•  Kolmest ülesannet ( 55 minutit) !
•  I — 50-70sõnaline soovitusliku iseloomuga isiklik kiri 

( antud reklaamtekstid)!
•  II — 50-70 sõnalise ametliku teksti kirjutamine (antud 

situatsioon)!
•  III — 100-150sõnalise mitteametlik kiri (antud 

situatsioonist ja sisupunktid)!
•  Lubatud kasutada seletavat sõnaraamatut !
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! !B2-tase!

•  Rääkimine I!
Kuus ülesannet (kuni 50 minutit) !
Kolm esimest ülesannet sooritatakse ettevalmistuseta!
•  I ja II —  eksaminand peab vastama kaasvestleja 

repliigile või reageerima väitele lähtuvalt situatsioonist!
•  III — ette antud repliigid ning eksaminandil tuleb need 

esitada nõutud intonatsiooniga (nt rahulolu, rõõm) !
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! !B2-tase!

•  Rääkimine II!
•  IV — sooritatakse pärast lühikese videolõigu vaatamist!
•  Eksaminand peab jutustama nähtust, kirjeldama 

situatsiooni ja tegelasi, oletama, miks selline olukord 
tekkis ja millega see võib lõppeda (ettevalmistusaeg 10 
minutit) !

•  V — sooritatakse telefonivestluse vormis. Testitav peab 
läbi lugema ülesandes antud kuulutuse teksti (nt 
otsitakse töötajat) ning esitama üksikasjalisi küsimusi 
(ettevalmistusaeg 3 minutit)!

•  VI — viiakse läbi vestluse vormis!
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! !Aitäh!!

Küsimused meiliaadressile Piret.Kartner@hm.ee!
!


