
SAKSA KEELE  AINEKAVA                                 GÜMNAASIUM  ( B1 - B 2 tase)          
  

1. Õpetamise eesmärgid  

Gümnaasiumi saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab saksakeelses keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning saksa kultuuri sarnasusi ja erinevusi;  

3) suhtleb kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid saksa keeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides 
ning kasutama saksa keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 

5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 
motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

 

2. Õppetegevus ja läbivad teemad 

2.1 Õppetegevus 

Gümnaasiumiastmes õpitakse saksa keelt tasemepõhiselt. 

B2-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, kus õpilane on varasemate õpingutega jõudnud 
kõrgemale keeleoskustasemele (nt B1 põhikooli lõpus) ning tema eesmärk on jõuda B2-
keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas saksa  keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on 
õpilane seda õppinud väljaspool kooli.  

B2-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B2.1, hea 
õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 
B2.2-keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 
ka järgmise (C1) taseme nõudeid.  

B1-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, mis algab madalamalt keeleoskustasemelt (nt A2 
põhikooli lõpus), õpilase eesmärk on jõuda vähemalt B1-keeleoskustasemele, sõltumata sellest, 
kas saksa  keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on õpilane seda keelt õppinud väljaspool kooli. 

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea 
õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 
B1.2-keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 
ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid. 

Õpetuses kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. 
Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja saksa  keele kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja 
rühmatööd, toetatakse saksakeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, 



referaadid, uurimistööd, esitlused, sh multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi 
ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool keeletunde.  

Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt saksa keeles.  

Teemavaldkonnad on ühised nii B1- kui ka B2-keeleoskustasemega saksa keelele.  

Gümnaasiumis on üldteema „Mina ja maailm“.  

Viis teemavaldkonda ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on 
neid võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu on õpilasel võimalus 
võrrelda Eesti ja Saksamaa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse 
keeletaset, õpilase huve ning teemade päevakohasust. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 
Keele struktuuri õpitakse kontekstis.  

Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase tähelepanu emakeeles ja saksa keeles 
suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane peaks 
olema teadlik oma kohast ja vastutusest ühiskonnas ning suutma anda adekvaatseid 
hinnanguid.  

Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi  saksa keele õpinguid ning 
paneb aluse elukestvale õppele. 

Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla 
erinevad. Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, 
ja kohtumised saksa  keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb autentseid ilukirjandus-, 
teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad loovat 
lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 
keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse  ülesandeid, kus õpilane 
saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine 
ametiasutuses, tööintervjuul, olmesfääris).  

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, 
nägema keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. 

Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused. 

Õppetegevuseks sobivad näiteks: 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus); 

4) loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi); 

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; 



6) argumenteerimisoskuse arendamine (nt väitlus, vaidlus); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine); 

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet). 

 

2.2 Läbivad teemad  

Kõiki läbivaid teemasid käsitletakse viie teemavaldkonna kaudu. Eelkõige on läbivad teemad 
seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1) „Haridus ja töö”, „Inimene ja ühiskond“ – elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond“ – keskkond ja jätkusuutlik areng;  

3) „Eesti ja maailm“, „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“ – kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) „Eesti ja maailm”, „Kultuur ja looming“, „Inimene ja ühiskond“ – kultuuriline identiteet; 

5) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ – teabekeskkond; 

6) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ – tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – tervis ja ohutus; 

8) läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus” käsitletakse kõigis viies teemavaldkonnas.  

 

3. Õppesisu ja üldpädevused 

Kursuste arv:  

3.1 Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

1. Eesti ja maailm          M, Õ,  V, Em,  So, 

Eesti riik ja rahvas: 

1) omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; 

1) geograafiline asend ja kliima;  

2) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  

3) mitmekultuuriline ühiskond. 



Eesti keel ja eesti meel: 

1) rahvuslik identiteet;  

2) kultuuritraditsioonid;  

3) kodukoha lugu. 

Eesti ja teised riigid:     

1) Eesti Euroopa Liidu liikmesmaa: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; 

2) Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö.  

 

2. Kultuur ja looming      M, Õ,  V, Em, 

Kultuur kui looming: 

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst ja käsitöö jne;  

2) rahva ajalooline kultuurimälu; 

3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; 

4) loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, 
tavad). 

Kultuuritraditsioonid ja tavad:  

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse 
varamu; 

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi.  

 

3. Keskkond ja tehnoloogia 

Geograafiline keskkond: 

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; 
tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; 

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja 
kliimamuutused; 

3) keskkonna jätkusuutlik areng.  



Elukeskkond: 

1) elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel;  

2) sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 
toetused ja fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne); 

3) säästlik eluviis; 

4) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; 
lähinaabrid. 

Tehnoloogia: 

1) teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; 

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

3) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 
arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

4) biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 

 

4. Haridus ja töö      M, Õ,  V, So, Em, 

Pere ja kasvatus: 

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 
jne. 

Haridus:  

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; 

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; 

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; 

5) elukestev õpe. 

Tööelu: 

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;  



2) tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; 

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); 
tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; 

5) töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, 
puhkus;  

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; 

7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks;  

8) puuetega inimeste töö.  

 

5. Inimene ja ühiskond    M, Õ, V, Em, 

Inimene kui looduse osa: 

1) eluring: sünd, elu ja surm;  

2) tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);  

3) elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik). 

Inimene kui indiviid:          

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; 

2) iga inimese kordumatu eripära;  

3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; 

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 

Inimestevaheline suhtlus:  

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 

2) meedia kui suhtluskanal ja –vahend. 

Ühiskond kui eluavalduste kogum: 

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; 



2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; 

3) ebaterved eluviisid, kuritegevus. 

 

3.2 Keelelised teadmised, grammatilised vahendid  

 

 Gümnaasium:  
B2-keeleoskustasemel  

LAUSE 
 

Rind- ja põimlaused erinevate sidesõnadega 
Die Prüfung war nicht leicht, dennoch hat er es geschafft. 
Sie arbeitet viel, während er eher faul herumliegt. 
 

TEGUSÕNA 
PÖÖRAMINE 

Passiv: Perfekt Konjunktiv II: ebareaalse soovi, viisakuse, 
ettepaneku, oletuse, etteheite väljendamiseks;  
Konjunktiv I: kaudne kõne (retseptiivselt)1 

TEGUSÕNA Infinitiiv täiendina: 
Ich möchte den Drucker reparieren lassen; modaaltegusõna 
subjektiivses tähenduses: Er soll krank sein. 
Sie können im Stau 

NIMISÕNA JA 
ARTIKKEL 

Nimisõnade soo määramine; 
nimisõna käändkonnad 
Demonstrativartikel:  
jener, derjenige, solche ... 
Indefinitartikel: irgendein, irgendwelche, mehrere, irgendetwas ... 

OMADUSSÕNA Käänamine: Genitiv; 
omadussõnade substantiveerimine  
(der Deutsche/ ein Deutscher.) 

ASESÕNA Siduv asesõna: wo + eessõna 
(wovon, woraus, ...) 
Nichts, wovon sie sprachen ... 
Das Einzige, was er wissen wollte ... 

AEGA 
VÄLJENDAVAD 
EESSÕNAD 

Wir sprechen beim Essen darüber. 
Der Schulbus fährt nur innerhalb der Schulzeit.  
Er musste von Jugend an viel arbeiten. 
 

KOHTA 
VÄLJENDAVAD 
EESSÕNAD 

Die Post ist gegenüber dem Bahnhof/ dem Bahnhof gegenüber. 
Jenseits der Berge. 
 

MUUD EESSÕNAD Er hat aus Angst nichts gesagt. 
Er konnte vor Kopfweh nicht einschlafen. 

                                                           
1 Konjuktiiv 1 juures olev märge „retseptiivselt” osutab, et seda on B2-tasemel vaja ära tunda, mitte ise 

moodustada. 

 



Dank deinem Rat geht es ihm jetzt besser. 
 

ARVSÕNA Ludwig der Vierzehnte 
 

SIDESÕNA  
 

Alistavad sidesõnad: als ob, ohne dass ... 
Er ging, ohne dass ich es merkte. 
Er sieht aus, als ob er krank wäre. 
Falls das Wetter so bleibt, können wir morgen in die Berge fahren. 

SIDUVAD 
MÄÄRSÕNAD  

Ich hatte immer wieder Ärger mit meiner Internetadresse, daher 
habe ich jetzt eine neue. (Gestern war das Wetter schlecht.)   
Dagegen ist es heute schön. 
... 

SÕNATULETUS Nimi-, omadus- ja tegusõnade tuletusliited: Miβerfolg, essbar, 
endlos, zerreiβen, herkommen, ... Konversioon: das Für und Wider. 

 
 

4. Õpitulemused  

B1-keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama saksa keelt kõnelevate inimestega;  

3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 
seisukohti ja plaane; 

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;  

5) arvestab suheldes saksa keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb saksakeelset kirjandust, 
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab saksakeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, Internetti), et otsida vajalikku 
infot ka teistes valdkondades; 

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 
õpistrateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii saksa keele valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega. 

 

 



Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea ja väga hea õpitulemus B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

 

B2-keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt saksakeelse kõnelejaga; 

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

5) arvestab suheldes saksa keele maa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb saksakeelset kirjandust, 
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab saksakeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, Internetti) vajaliku info 
otsimiseks ka teistes valdkondades; 

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 
õpistrateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii saksa keele  valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B1.2 

hea ja väga hea õpitulemus B2.2 B2.2 B2.2 B2.1 - B2.2 

 

 

 

 



 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 
KORREKTSUS 

B1.1 Saab aru vahetus 
suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus 
on tuttaval 
igapäevaeluga 
seotud teemal. 
Mõistab tele- ja 
raadiosaadete ning 
filmide sisu, kui 
teema on tuttav ja 
pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti.  
Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja 
tuttav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 
lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste 
(nt kirjad, 
veebiväljaanded, 
infovoldikud, 
kasutusjuhendid).  
Mõistab jutustavat 
laadi teksti 
põhiideed ning 
suudab jälgida 
sündmuste 
arengut. 
Suudab leida 
vajalikku infot 
teatmeteostest ja 
internetist.  
Oskab kasutada 
kakskeelseid 
tõlkesõnastikke. 

Oskab lihtsate 
seostatud lausetega 
rääkida oma 
kogemustest ja 
kavatsustest.  
Suudab lühidalt 
põhjendada oma 
seisukohti. On 
võimeline ühinema 
vestlusega ja avaldama 
arvamust, kui kõneaine 
on tuttav. Kasutab 
õpitud väljendeid ja 
lausemalle õigesti; 
spontaanses kõnes 
esineb vigu. Hääldus 
on selge ja kõne ladus, 
kuid suhtlust võib 
häirida ebaõige 
intonatsioon. 

Oskab kirjutada õpitud 
teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste, 
milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja 
arvamusi (nt isiklik kiri, 
e-kiri, blogi).  
Koostab erinevaid 
tarbetekste (nt 
teadaanne, kuulutus).  
Suhtleb online- 
vestluses (nt MSN). 
Oskab kasutada piiratud 
hulgal teksti sidumise 
võtteid (sidesõnad, 
asesõnaline kordus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskab üsna 
õigesti kasutada 
tüüpkeelendeid 
ja 
moodustusmalle. 
Kasutab tuttavas 
olukorras 
grammatiliselt 
üsna õiget keelt, 
ehkki on 
märgata 
emakeele 
mõju.Tuleb ette 
vigu, kuid need 
ei takista 
mõistmist. 



B1.2 Saab kuuldust aru, 
taipab nii peamist 
sõnumit kui ka 
üksikasju, kui 
räägitakse 
üldlevinud teemadel 
(nt uudistes, 
spordireportaažides, 
intervjuudes, 
ettekannetes, 
loengutes) ning 
kõne on selge ja 
üldkeelne. 

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 

selge 
arutluskäiguga 

tekste erinevatel 
teemadel (nt 

noortele mõeldud 
meediatekstid, 
mugandatud 

ilukirjandustekstid). 
Suudab leida 

vajalikku infot 
pikemast arutlevat 

laadi tekstist. 
Kogub 

teemakohast infot 
mitmest tekstist. 
Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid 
(nt üldlugemine, 
valiklugemine) 

Tekstides esitatud 
detailid ja nüansid 

võivad jääda 
selgusetuks. 

 

Oskab edasi anda 
raamatu, filmi, 

etenduse jms sisu ning 
kirjeldada oma 

muljeid. 
Tuleb enamasti toime 

vähem tüüpilistes 
suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara 
ja sagedamini 

esinevaid väljendeid 
õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride 
kasutamisel tuleb ette 

vigu. 
Väljendab ennast üsna 
vabalt, vajaduse korral 

küsib abi. 
Hääldus on selge, 
intonatsiooni- ja 
rõhuvead ei häiri 

suhtlust. 

Oskab koostada eri 
allikatest pärineva info 
põhjal kokkuvõtte (nt 

lühiülevaade 
sündmustest, isikutest). 

Oskab kirjeldada 
tegelikku või 

kujuteldavat sündmust. 
Oskab isiklikus kirjas 

vahendada kogemusi, 
tundeid ja sündmusi. 

Oskab kirjutada õpitud 
teemal oma arvamust 

väljendava lühikirjandi.  
Oma mõtete või 

arvamuste esitamisel 
võib olla keelelisi 
ebatäpsusi, mis ei 
takista kirjutatu 

mõistmist. 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 
KORREKTSUS 

B2.1 Saab aru nii elavast 
suulisest kõnest kui 
ka helisalvestistest 
konkreetsetel ja 
abstraktsetel 
teemadel, kui 
kuuldu on üldkeelne 
ja suhtlejaid on 
rohkem kui kaks.  
Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest. 

Loeb ja mõistab 
mitmeleheküljelisi 
tekste (nt artiklid, 
ülevaated, 
juhendid, teatme- 
ja ilukirjandus), mis 
sisaldavad 
faktiinfot, arvamusi 
ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, 
lugemissõnavara 
on ulatuslik, kuid 
raskusi võib olla 
idioomide 
mõistmisega. 
Oskab kasutada 
ükskeelset 
seletavat 
sõnaraamatut. 

Esitab selgeid 
üksikasjalikke kirjeldusi 
üldhuvitavatel 
teemadel. Oskab 
põhjendada ja kaitsta 
oma seisukohti. Oskab 
osaleda arutelus ja 
kõnevooru üle võtta. 
Kasutab mitmekesist 
sõnavara ja väljendeid. 
Kasutab keerukamaid 
lausestruktuure, kuid 
neis võib esineda vigu. 
Kõne tempo on ka 
pikemate kõnelõikude 
puhul üsna ühtlane; 
sõna- ja vormivalikuga 
seotud pause on vähe 
ning need ei sega 
suhtlust. Intonatsioon 
on enamasti loomulik. 

Kirjutab seotud tekste 
konkreetsetel ja 
üldisematel teemadel 
(nt seletuskiri, uudis, 
kommentaar).  
Põhjendab oma 
seisukohti ja eesmärke. 
Oskab kirjutada kirju, 
mis on seotud õpingute 
või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja 
stiili. Oskab korduste 
vältimiseks väljendust 
varieerida (nt 
sünonüümid). Võib 
esineda ebatäpsusi 
lausestuses, eriti kui 
teema on võõras, kuid 
need ei sega kirjutatu 
mõistmist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valdab 
grammatikat 
küllaltki hästi. Ei 
tee 
vääritimõistmist 
põhjustavaid 
vigu. Aeg-ajalt 
ettetulevaid 
vääratusi, 
juhuslikke vigu 
ning 
lauseehituse 
lapsusi suudab 
enamasti ise 
parandada. 

B2.2 Suudab jälgida 
abstraktset 

Suudab lugeda 
pikki ja keerukaid, 

Väljendab ennast 
selgelt, suudab esineda 

Oskab kirjutada esseed: 
arutluskäik on loogiline, 



teemakäsitlust (nt 
vestlus, loeng, 
ettekanne) ja saab 
aru keeruka sisuga 
mõttevahetusest (nt 
väitlus), milles 
kõnelejad 
väljendavad 
erinevaid seisukohti. 
Mõistmist võivad 
takistada tugev 
taustamüra, 
keelenaljad, 
idioomid ja 
keerukad tarindid.  

sh abstraktseid 
tekste, leiab neist 
asjakohase teabe 
(valiklugemine) 
ning oskab selle 
põhjal teha 
üldistusi teksti 
mõtte ja autori 
arvamuse kohta. 
Loeb iseseisvalt, 
kohandades 
lugemise viisi ja 
kiirust sõltuvalt 
tekstist ja lugemise 
eesmärgist.  
Raskusi võib olla 
idioomide ja 
kultuurisidusate 
vihjete 
mõistmisega. 

pikemate 
monoloogidega. 
Suhtleb erinevatel 
teemadel, oskab 
vestlust juhtida ja anda 
tagasisidet. On 
võimeline jälgima oma 
keelekasutust, 
vajaduse korral 
sõnastab öeldu ümber 
ja suudab parandada 
enamiku vigadest.  
Oskab valida sobiva 
keeleregistri. 
Kõnerütmis ja -tempos 
on tunda emakeele 
mõju.  

tekst sidus ja 
teemakohane.  
Oskab refereerida nii 
kirjalikust kui ka 
suulisest allikast saadud 
informatsiooni. 
Kasutab erinevaid 
keeleregistreid sõltuvalt 
adressaadist (nt 
eristades isikliku, 
poolametliku ja 
ametliku kirja stiili).  
Lausesiseseid 
kirjavahemärke kasutab 
enamasti reeglipäraselt. 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 
KORREKTSUS 

C1 Mõistab 
pingutuseta ka 
abstraktsetel ja 
tundmatutel 
teemadel kuuldut 
(nt film, pikem 
vestlus, vaidlus).  
Suudab kriitiliselt 
hinnata kuuldu sisu 
ning tõstatatud 
probleeme.  
Mõistmist võivad 
raskendada 
haruldased 
idioomid, võõras 
aktsent, släng või 
murdekeel. 

Loeb pikki 
keerukaid erineva 
registri ja 
esituslaadiga 
tekste.  
Loeb kriitiliselt, 
oskab ära tunda 
autori hoiakud, 
suhtumise ja 
varjatult 
väljendatud 
mõtted. 
Stiilinüanssidest, 
idiomaatikast ning 
teksti keerukatest 
üksikasjadest 
arusaamine võib 
nõuda kõrvalist abi 
(nt sõnastik, 
emakeelekõneleja 
nõuanne). 

Väljendab ennast 
ladusalt ja 
spontaanselt. Suudab 
raskusteta ja täpselt 
avaldada oma mõtteid 
ning arvamusi 
erinevatel teemadel. 
Keelekasutus on 
paindlik ja 
loominguline. Suudab 
saavutada 
suhtluseesmärke. 
Sõnavara on rikkalik, 
võib esineda üksikuid 
vigu sõnade 
semantilistes seostes, 
rektsioonistruktuurides 
ja sõnajärjes. 

Oskab kirjutada 
põhjalikku ülevaadet 
mitmest kirjalikust 
allikast saadud teabe 
põhjal (nt retsensioon, 
arvustus). 
Suudab toimetada 
kirjalikke tekste. 
Oskab kirjutada 
loogiliselt üles ehitatud 
kirjeldavaid, jutustavaid 
ja arutlevaid tekste, mis 
tekitavad huvi ning mida 
on hea lugeda.  
Võib esineda juhuslikke 
õigekirja- ja 
interpunktuatsioonivigu.  

Kasutab 
grammatiliselt 
õiget keelt, vigu 
tuleb ette harva 
ning neid on 
raske märgata. 

 

 

 

 



Hindamine  

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja 
numbriliste hinnetega. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 
kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja 
oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemused sisaldavad hoiakuid ja 
väärtusi, mille kohta antakse sõnalist tagasisidet. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad 
olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal 
hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  
Iga kursuse lõpus saab õpilane tagasidet numbrilise hinde vormis lähtudes riiklikus õppekavas 
kehtestatud protsentidest. 


