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TÖÖLEHT (Lugemine. Kirjutamine)

Arutleva kirjandi eesmärk on arutleda püstitatud probleemi üle 

Testitaval  tuleb  kirjutada  üldistav  lähteandmetele (nt  diagrammid,  graafikud  jms)  toetuv

kokkuvõte.  Ülesandes  on  antud  juhis  ning  lähteandmed,  mis  on  esitatud  kahel  joonisel  või

tabelites. Tal tuleb lähteandmete põhjal koostada üldistav kokkuvõte, milles tuleb joonistel/tabelites

olevaid andmeid omavahel 

 võrrelda, 

 analüüsida ning 

 nende põhjal järeldusi teha. 

Oluline on oskus üldistada ning tuua välja oluline teave. Kui etteantud andmeis on palju arve, tuleks

oma jutu  toetuseks  välja  tuua  vaid  mõni  oluline  arvnäide.  Asjakohased  põhjendused,  näited  ja

järeldused on oodatud. Omapoolsed kommentaarid ja arvamused ei ole oodatud. Kirjutise adressaat

on avalikkus.  Kirjutise tekst on asjalikku laadi ja  toonilt  neutraalne.  Ülesanne eeldab kirjakeele

grammatika mitmekülgset ja loomulikku kasutamist. Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna 

Esimese ülesande hindamine 

Ülesande hindamisel arvestatakse kolme aspekti: 

 ülesande täitmist (teksti vastavus ülesandele, esitatud info asjakohasus) teksti ülesehitust ja

sidusust (ülesehituse loogilisus, teksti sisemine sidusus; 

 vormistus ja teksti pikkus) ning 

 keelekasutust (sõnavara ulatus ja kasutustäpsus; grammatika korrektsus; õigekiri, stiil). 

Ülesanne on laitmatult täidetud siis, kui kirjutis on 

 teemakohane ja 

 selle sisu ammendav ning 

 üldistusaste sobiv. 

Kirjutis osutab alustekstidele sobival viisil ja määral  ega korda asjatult nende lähteandmeid ning

üldistab eri tekstide infot. Tekst on loogilise ülesehitusega ja nõutud pikkusega. Väljendus on selge

ja ladus, lugejal on mõttekäiku lihtne jälgida. 

Teksti  paigutus,  liigendus,  sidendus  ja  kirjavahemärgistus  on  järjekindel  ja  toetab  lugemist.

Kirjutaja kasutab grammatiliselt  õiget  keelt;  grammatika on mitmekesine ja lausestus  loomulik.

Teksti õigekiri on korrektne; võib esineda näpuvigu. 

VÄIDE – SELGITUS – ARGUMENDID (PÕHJENDUS) – JÄRELDUS 
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1. SISSEJUHATUS (3-4 lauset) 

Juhatab  teksti  põhiosa  juurde  ja  tekitab  huvi  (annab  teada,  millest  kirjutatakse).  Sissejuhatuses

sõnastatakse probleem, millele kirjandis vastust otsitakse, või täpsustatakse, mis seisukohast teemat

käsitlema hakatakse. Sissejuhatuse olulisim lause on viimane: see seob sissejuhatuse arutlusega. 

Probleemi sõnastamine võib olla 

 väide, 

 küsimus, 

 lähtu üldtuntud faktist ning esita sellega seotud probleem, 

 alusta tsitaadiga.

2. TEEMAARENDUS (3 lõiku) on kirjandi põhiosa. Lõikudes esitatakse kirjandi põhisõnumi

kinnituseks väited, seletatakse ja põhjendatakse neid näidetega. Tehakse järeldus. Järeldust

võib alustada sõnadega: järelikult, seega, see tähendab, sellepärast, seetõttu jne.

Esitatakse seisukoht, esitatakse poolt- ja vastuargumente. Võrreldakse, põhjendatakse.

3. KOKKUVÕTE (3-4 lauset)

Rõhutab  olulisimat  ja  toob  selgelt  välja  kirjutaja  seisukoha  ehk  kirjandi  põhiidee.  Ei  tohi

eelpoolöeldut  otsesõnu korrata.  Kokkuvõttesse ei  tooda uusi  mõtteid.  Tehakse üldistav järeldus.

Kokkuvõtte eesmärk on sulgeda senine arutluskäik.

 Esitatakse lühidalt ja kokkuvõtlikult teksti kõige olulisem sõnum või järeldus.

 Korratakse  kirjandi  alguses  esitatud  väidet  teiste  sõnadega  või  vastatakse  sissejuhatuses

esitatud küsimusele.

 Ühendatakse teemaarenduses käsitletu laiema teemaringiga.


