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Õppekava nimetus B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õpiväljundid 

 

❖ Mõistab suhteliselt pika ja keeruka sisuga juttu.   

❖ Väljendab ladusalt ja korrektselt ning kommenteerib teiste seisukohti. 

❖ Oskab väljendada oma teadmisi, mõtteid ja arvamusi. 

❖ Oskab arutleda, oma mõttekäiku selgitada ning oma seisukohta 

põhjendada. 

❖ Saab aru keerulisemate tekstide põhisisust ning kirjutab üksikasjalikke 

tekste, suudab sisu kokkuvõtet edasi anda. 

Sihtgrupp ja õppe 

alustamise tingimused 

 

❖ Koolitusettevõtte poolt etteantud kirjaliku testi sooritamine 

paberkandjal; 

❖ B1-taseme keeleteadmised, mis on tõendatud eesti keele B1-taseme 

tunnistusega teise koolitusettevõtte poolt 

Õppe kogumaht 

 

❖ 250 tundi auditoorset tööd ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 450 

akadeemilist tundi 

Õppekava sisu 

 

❖ Rääkimine endast ja teistest. Oma eluloo põhjalik tutvustamine. 

Erinevate ankeetide ja küsitluslehtede täitmine. Perekond. Eriala. 

Haridus. Hobid ja harrastused.  

❖ Haridus. Minu haridus. Haridussüsteem Eestis. Kõrgkoolid. Õppimine 

Eestis ja välismaal. Kursused, õpe, e-õpe. Erinevad õppeasutused. 

Täienduskoolitused. Erialane eneseteostus. Stipendiumitaotlus. 

Motivatsioonikiri. Haridussüsteemi teave.  

❖ Eriala, amet ja töö. Karjäär. Karjäärikasv ja areng. Tööpäev ja 

riigipühad. Kuidas möödub minu tööpäev? Erialad ja ametid. 

Töötingimused. Töötus. Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja 

kirjutamine. Vestlus. Vabad töökohad. Tööle kandideerimine. 

Tööintervjuu. Oma seisukoha avaldamine ja kaitsmine väitluses. 

Töövaldkonda puudutavad kindlad küsimused. Töökoosoleku 

kirjeldamine, ettevalmistamine ja pidamine. 

❖ Teenindus. Järelepärimine. Teeninduskultuur, teenindus ja pangandus. 

Ühistransport. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Oma 

arvamuse avaldamine teenindusele. Teeninduse teemal vestlemine ja 

väitlemine. Kaebuse esitamine ja sellele vastamine, pakkudes 

lahendusvariante. Reklaami teemal diskuteerimine. Oma huvide eest 

seismine. Eelistuste selgitamine. 

❖ Igapäevaelu ja kodu. Elutingimused. Naabrid. Elukoha kirjeldamine. 

Igapäevased ülesanded. 

❖ Enesetunne ja tervis. Enesetunde kirjeldamine. Tervislik eluviis. 

Tervislik ja ebatervislik toitumine. Hügieen. Meditsiiniabi. 

Erakorraline abi. Suhtlemine registratuuris. Erialaarsti vastuvõtule 

registreerimine. Apteegi külastamine. Kaebused.  

❖ Vaba aeg ja meelelahutused. Vaba aeg ja puhkus. Meelelahutuste 

otsimine. Kultuur, kino, muuseum, kirjandus. Reisid ja võrdlemine. 

Puhkus Eestis. Hotellid ja mõisad. Vaatamisväärsused. Aktiivne 

puhkus.  

❖ Ostud ja hinnad. Kaubad ja ostud. Hinnad ja nende tõus. Kaubamärgid 
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ja tootjad Eestis. Reklaami ja meedia mõju inimese teadvusele. 

Tarbijakaitse. Igapäevane poeskäik. 

❖ Söögid ja joogid. Toitumisharjumused erinevates peredes. Eesti 

rahvustoit. Lemmik kohvikud ja restoranid. Menüü. Etikett.  

❖ Inimeste suhted ühiskonnas. Heaoluühiskond, suhtlusoskus, 

sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus. Õiguste ja kohustuste kohta info 

hankimine ja jagamine. Era- ja töösuhete sõlmimine. Oma seisukoha 

avaldamine ühiskonna organiseerituse kohta. Etnilised probleemid. 

Sotsiaalprobleemid. Riigikogu. 

❖ Poliitika, aktuaalsed sündmused. Meedia. Poliitika ja vaated. 

Aktuaalsed uudised. 

❖ Majandusõiguslikud suhted. Kodanike põhiõigused ja –kohustused. 

Politsei. Kohtusüsteemi jms kohta info hankimine ning päringule 

vastamine. Vaated majandusele. Kuritegevus ja turvaline elu. Rahaasju 

puudutavad küsimused. Kaitsekõne pidamine. 

❖ Keskkond, paigad, loodus, ilm. Kliima ja ilmastiku muutused. 

Üldnimed Eesti kohta: suuremad linnad, mäed, veekogud (jõed, 

järved, meri), saared, linnud ja loomad. Kodukoha vaatamisväärsuste 

või ajalooliste paikade kirjeldamine. Keskkonnakaitse. Oma seisukoha 

kaitsmine keskkonna reostuse ja-kaitse teemadel. 

❖ Kultuur ja keeled, keeleõpe. Eesti ja oma päritolumaa kultuuri 

kirjeldamine ning nende võrdlemine. Oma rahvusrühma vm 

identiteedirühma kultuurihuvi kirjeldamine ning selle realiseerimise 

kanalid ja võimalused. Analoogse info küsimine vestluskaaslaselt. 

Pidupäevad. Keeleõpe. Keelekümblus. Võõrkeeled, kas neid tuleb 

osata? 

❖ Reisid, transport ja ekskursioonid. Reisid. Matkad. Vaatamisväärsus. 

Puhkus Eestis. Liiklus. Reisibürood. Teenindus hotellides.  

Grammatika ❖ Nimisõnad. Käänamine ainsuses ja mitmuses. Ühildumine omadus- ja 

arvsõnaga  

❖ Tegusõnad. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Tingiv, 

käskiv ja kaudne kõneviis. Rektsioon. Ühend- ja väljendverbid. Ma- ja 

da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -

mata, -maks). Modaalverbid 

❖ Omadussõnad. Käänamine. Võrdlusastmed  

❖ Arvsõnad. Käänamine. Põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga 

❖ Asesõnad: eestipärane viitamine sama lihtlause liikmetele ja eelmistes 

lausetes mainitud vm kõnealustele asjadele  

❖ Muutmatud sõnad. Määrsõnad. Kaassõnad. Sidesõnad  

❖ Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed  

❖ Kujundlikud väljendid  

❖ Lausemoodustus. Liht- ja liitlaused. Lauselühendid. Sõnajärg. 

Kirjavahemärgistamine  

❖ Teksti stiili valik vastavalt keeleolukorrale. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

❖ Tunnid toimuvad koolitusettevõtte aadressil või kliendi töökohas.  

Auditooriumis on lauad ja toolid kõikidele õppijatele, sh õpetajale, 

tahvel kirjutamisülesannete jaoks, dataprojektor, audioseadmed 

ülesannete kuulamiseks, arvuti.  Olemas on võimalus õppematerjalide 

väljatrükkimiseks. Klassiruum on avar ja hubane. Olemas aknad ja 

ventilatsioon. Võimalus kasutada garderoobi ja tualettruumi. 

Auditoorium vastab töökaitse ja ohutustehnika nõuetele, mis on 

reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega ning vastab ka 

täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.  

Õppematerjalide loend 

 

Põhiõppematerjal: 

❖ Pesti, Mall. K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2. TEA, 2018  



Lisaõppematerjal: 

❖ Kitsnik, Mare. Eesti keele õppekomplekt B1, B2. FIE Mare Kitsnik, 

2012. + CD  

❖ Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. TEA, 2015  

❖ Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Avatud uksed. Eesti keele 

õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA, 2002  

❖ Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õpik B1 

– B2 + CD. Iduleht ja FIE Kitsnik, 2006  

❖ Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt 

kesktasemele. TEA, 2006. + CD  

❖ Pool, Raili. Eesti keele verbirektsioone. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001  

❖ Reins, Pille. Eesti keele B2-taseme eksam. Argo, 2011  

❖ Siirak, Aino; Juhkama, Annelii. Kõnele ja kirjuta õigesti! Koolibri, 

2014  

❖ Sooneste, Maie. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. 

Varrak, 2005  

❖ Sooneste, Maie. Vestleme igapäevastest asjadest. Eesti keele 

õppekomplekt edasijõudnuile. Varrak, 1999.  

❖ Õunapuu, Toom. Räägime riigikeelt. Koolibri, 2001  

❖ Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/ 

❖ Eesti keele seletav sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/ekss/ 

❖ Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/  

❖ Efant eesti keele õppekeskkond: http://www.efant.ee 

Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

 

❖ Õppetöö lõppedes tuleb sooritada B2-taseme lõpueksam. Eksam 

sisaldab kirjalikku osa, kuulamist, lugemist ja rääkimist. Kursuse 

edukaks lõpetamiseks tuleb saavutada õpitulemused, mis on 

kirjeldatud õppekavas.  

❖ Tunnistus väljastatakse tingimusel, et õppija on võtnud osa õppetööst 

kohapeal vähemalt 75% ulatuses (187,5 auditoorset tundi) ja on 

sooritanud lõpueksami.  

❖ Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst 

kohapeal vähem kui 75% ulatuses (vähem kui 187,5 auditoorset tundi) 

või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks 

vajalikku tingimust. 
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