
E. Kurme "Eesti keele õpe kutseõppe õpetajatele" 11.06.2018 

TÖÖLEHT (Rääkimine)

C1-taseme eksami esimene ülesanne

Suuline  esinemine,  pikk  monoloog:  põhjendamine  ja  selgitamine.  Pikk  monoloog  (ettekanne

töövaldkonnaga seotud teemal).

Esimeses ülesandes (kestus u 12 minutit) peab kumbki testitav esitama kaheminutilise ettekande

töövaldkonnaga seotud teemal. Iga testitav saab (vt näidisülesandeid) teemakaardi, millel on kaks

ettekande  teemat,  mille  hulgast  tuleb  välja  valida  üks.  Intervjueerija  arvestab  võimalusel

teemakaarti  välja  valides  testitava  töövaldkonnaga.  Testitavatele  antakse  ülesande

ettevalmistamiseks kolm minutit. Sel ajal saavad nad teha kirjalikke märkmeid. Sõnavõtu ajal

kuulab teine testitav vestluskaaslase ettekannet ja esitab talle pärast 1−2 asjakohast küsimust.

Ettekandel  on  kindel  struktuur:  pöördumine  või  lühike  sissejuhatus,  teemaarendus ja

mõnesõnaline kokkuvõte. Ettekande teemakäsitlus on asjalik, rääkija  ei tohi kalduda isiklikule

pinnale. Ettekandja peab väljenduma  selgelt, lühidalt ja arusaadavalt,  kasutades  registriomast

sõnavara. Ta peab tooma välja peamise ning ettekande järel esitatud küsimustele lühidalt vastama.

Hindamisel arvestatakse esmajoones oskust küsimustele reageerida, mitte spetsiifiliste teadmiste

olemasolu.  Paarilisele  küsimuste  esitamise  ja  neile  vastamise  oskust  hinnatakse  kui

ettekandeolukorra loomulikku osa.

Rääkimistesti ülesannete puhul  hinnatakse ülesande täitmist ja keelekasutust koos. Hindamisel

arvestatakse  ülesande  täitmist,  žanrikohasust,  pragmaatilisi  oskusi  ja  üldist  keeleoskust.

Ülesanne  on  laitmatult  täidetud  siis,  kui  ettekanne  on  teemakohane,  hästi  jälgitav,  ladus  ja

loogiline. Testitav arendab teemat,  põhjendab oma seisukohti,  rõhutab olulist,  toob üldistavaid

näiteid.  Väljendus  on  ladus  ja  loomulik.  Testitav  esitab  kaaslasele  ettekandest  tulenevaid

asjalikke küsimusi, vastab küsimustele asjalikult ja täpselt.

Oskab keerukal teemal esitada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab siduda 

allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega.
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Ülesanne 1

Lugege kõne ülesehitusest. Lisage igale osale repliike.

Kõne

Kõne osad

1.Viisakas pöördumine

Austatud kuulajad ....

Lugupeetud ...

Head kohalviibijad ...

...

2.Sissejuhatuses tekitatakse kuulajates huvi teema vastu ja tutvustatakse kõne eesmärki. 

Sissejuhatuses võib näiteks

- tutvustada lühidlt kõne põhisisu ja ülesehitust,

- esitada kuulajatele küsimusi,

- esitada huvitava fakti või väite,

- esitada teemakohase lühikese tsitaadi.

3.Teemaarendus on kõne põhiosa, kus esitatakse kõne peaeesmärgi avamiseks väiteid koos 

põhjendusega.

4.Kokkuvõttes tehakse järeldus ja rõhutatakse kõige olulisemat. Kokkuvõttes võib

- korrata põhiväiteid,

- seostada lõppjärelduse kõne algusega,

- vastata sissejuhatuses esitatud küsimusele,

- esitada probleemi lahendus,

- teha kõneldust lühikokkuvõte.

Ülesanne 2

TEEMAKAART

TEEMAVALDKOND: ÜLDTEEMA

1. Millised võimalused on tänapäeval raha laenamiseks?

2. Mida peab silmas pidama väikelaenu võtmisel?


