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TÖÖLEHT Keelekursus 

Ülesanne 1

Lugege keeleoskuse nõudeid. Arutage rühmas ja jaotage oskused tasemete järgi. 

Ülesanne 2

Kontrollige tulemust tabeli järgi. Põhjendage neid, milles eksisite.

C1 B2
Suudab suhteliselt hõlpsasti jälgida enamikku 

loengutest, mõttevahetustest ja väitlustest. 

Mõistab vägagi erinevat laadi salvestatud 

materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse 

poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid 

nüansse, nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate 

omavahelised suhted. 

Suudab jälgida vestlust ja ka keeruka sisuga 

väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse 

suunda toetavad selged märksõnad. Saab aru 

üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite 

üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, 

tuttava ainestikuga loengud). 

Suudab info kätte saada isegi kehva kvaliteedi ja

moonutatud heliga avalikest teadaannetest, nagu 

rongijaamas, staadionil jm. 

Mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse 

jutu põhisisu. Mõistab nii elavat kui ka 

salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul 

igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel. 

Mõistab keerukamat tehnilist või suunavat infot,

näiteks tegevusjuhiseid, tuttavate toodete ja 

teenuste tutvustusi jms. Mõistab üksikasjalikult 

pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja 

tegevusjuhiseid uue masinaga töötamiseks, 

olenemata selles, kas need on tema 

asjatundmusega seotud või mitte, kui vaid on 

võimalik raskeid osi üle lugeda. 

Suudab lugeda eri eesmärkidel koostatud pikki 

ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, 

ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral 

kasutades sobivaid abimaterjale ja 

lugemisstrateegiaid. Suudab kiiresti haarata ka 

pikemate tekstide sisu ja valida asjakohaseid 

detaile. 

Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralün

kadest üle saada kaudse väljenduse abil; sõnade 

otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette 

harva. Kasutab idioome ja argikeeleväljendeid. 

Oskab kriitiliselt kuulata, teha järeldusi ja tabada

sotsiokultuurilisi vihjeid. Mõistmisraskusi 

võivad tekitada tugev taustamüra, keelenaljad, 

haruldasemad idioomid ja keerukad tarindid. 

Suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid 

tekste, keskendudes asjakohastele detailidele. 

Tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate 

uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse

ning oskab otsustada, kas tasub süveneda. 

Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja 

teha nende põhjal üldistusi. Mõistab 

probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid

seisukohti ja hoiakuid. 
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Oskab keerukal teemal esitada selgeid 

üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab 

siduda allteemasid, arendada seisukohti ja 

lõpetada sobiva kokkuvõttega. 

Oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi 

paljudel teemadel, mis seostuvad isikliku 

kogemusega, rääkida tundmustest ja tuua esile 

sündmuste isiklikku tähtsust. 

Võib raskusteta kaasa lüüa väitluses, isegi kui 

tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. 

Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke 

seisukohti. Oskab ladusalt, sundimatult ja 

olukohaselt vastata küsimustele, märkustele ja 

keerukatele vastuväidetele. 

Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, 

arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja 

vastuväiteid või selgitades erinevate 

seisukohtade eeliseid ja puudusi. Oskab 

kirjutada sobivas stiilis tekste nii tuttavale 

lugejale kui tundmatule auditooriumile. Oskab 

kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet.

Tunneb paljusid idioome ja argikeeleväljendeid, 

tajub registrivahetusi; siiski võib vajada mõne 

sõna kohta kinnitust, eriti kui selle hääldus on 

talle tundmatu. Kasutab keelt paindlikult ja 

tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, 

valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, 

oskab teha nalja. 

Oskab osaleda arutluses (esitada selgelt oma 

arvamust, anda tagasisidet, haarata teisi 

vestlusse jms). Oskab vestlust alustada ja 

sobivalt kõnevooru võtta; oskab soovi korral 

vestluse lõpetada, kuid ei pruugi seda alati teha 

kõige kohasemal viisil. Oskab hästi väljendada 

oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi ning 

kommenteerida teiste omi.

Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea 

ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, 

toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja

asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva 

kokkuvõttega. 

Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid 

mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Oskab 

välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid 

kinnitavad üksikasjad. 

Tuleb ette väiksemaid keelevääratusi, kuid 

märkimisväärseid sõnakasutusvigu pole.  

Kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu tuleb 

ette harva ja neid on raske märgata. Teksti 

paigutus, liigendus ja kirjavahemärgistus on 

järjekindel ning toetab lugemist. Teksti õigekiri 

on korrektne, kuigi vahel esineb näpuvigu. 

Oskab kasutada mitmekesiseid lausetüüpe (sh ka

eri tüüpi liitlauseid ja tavalisemaid 

lauselühendeid). Keelekasutus ning õigekiri on 

sedavõrd korrektsed, et ei tekita 

vääritimõistmist. Nõudlikumates 

konstruktsioonides ja stiilis ilmneb emakeele 

interferents ning esineb veel mitmesuguseid 

vigu. 

(https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/ )
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Ülesanne 3

Joonige tekstis alla sõnad, mis tekitavad raskusi.     

Ülesanne 4

Arutage rühmas, kuidas oleks parem õppida keelt.

Mida peab tegema keeleõppija, kui ta tahab saavutada C1-taset?

Milliseid võtteid tuleb kasutada keeleõppes?
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