Eesti keele B2-taseme kirjutamisosa sooritusnäidis
Ülesanne. Lugege väidet ja arutlege antud teemal. Esitage nii poolt- kui vastuargumente.
Tehke oma seisukohast kokkuvõte.
Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna.
Näidis
Eluraskused teevad inimese tugevaks
Mina olen nõus selle väidega, et eluraskused teevad inimese tugevaks.
Väga tihti juhtub nii, et elab inimene rahulikult, temal on kõik olemas, midagi rohkem ei ole
vaja. Üks hetk tema elus juhtub aga mingi õnnetus. Tema käitumine muutub siis väga kiirest.
Esimene reaktsioon on temal arusaamatus. Tema mõte hakkab töötama kiiremini, kui varem.
Te küsite, miks? Sellepärast et inimene tahab, et kõik oleks nii nagu oli varem. Inimene
aktiviseerib oma mõtteid, hakkab tegutsema kiiremini ja lõppuks leiab alati mingi väljapääsu
raskest olukorrast. Kui jälle juhtub saama probleem, inimene juba teab mida oodata ja kuidas
lahendada seda. Ja mida rohkem on raskusi, seda rohkem on ka lahendusi.
Vastuargument on see, et mõned inimesed ei suuda kannatusi üldse taluda. Nende peas on
ainult üks mõte, et las on nii nagu on. Nad ei taha või nad ei viitsi midagi muuta oma elus.
Väga tihti sellised inimesed lõpetavad enesetapmisega.
Lõppuks tahan öelda, et elu kõikidel sama. Loomulikult tekkivad probleemid ja eluraskused.
Probleeme on vaja lahendada sellepärast, et eluraskused teevad inimese tugevaks.
Eesti keele B2-taseme kirjutamisülesanne on hästi täidetud, kui tekst on teemakohane ja
loogiline, teksti ülesehitus lähtub žanrist ja sellel on sissejuhatus, teemaarendus,
kokkuvõte ja sobiv lõpetus. Tekst on sidus ja arusaadav, tekst ei ole veatu, kuid
vääritimõistmist põhjustavaid vigu ei esine.
Näidistekst peegeldab B2-taseme keeleoskust: üldist kirjutamisoskust ja keelepagasit ning
keelekasutuse olukohasust. Euroopa keeleõppe raamdokumendi aspektskaalade alusel vastab
kirjutamisoskus B2-tasemele, kui teksti autor:


oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires,
sünteesides ja hinnates mitmest allikast pärit infot ja arutluskäike;



oskab kirja panna arvamusi ning seostada neid teistelt kuulduga;



oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel oma huvivaldkonna
teemadel.

B2-tasemel keelekasutaja oskab kirjutada selgelt ja arusaadavalt, ta oskab kasutada piiratud
hulgal sidumisvõtteid, mis lubab ühendada lausungid selgeks sidusaks tekstiks. Ta oskab keelt
piisavalt, et sõnu otsimata selgesõnaliselt kirjeldada vajalikku, väljendada seisukohti ja
esitada põhjendusi. Kasutab ka liitlauseid ja lauselühendeid; järgib teksti paigutamise ja
liigendamise tavasid.
Tema mõttekäik võib kohati jääda mõneti katkendlikuks, eriti pikemates lõikudes.
Sõnakasutus on üldjoontes täpne; aeg-ajalt võib küll sõnavalikul eksida, kuid see ei takista
suhtlust. Valdab grammatikat küllaltki hästi ega tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu.
Kirjutamine ja kirjavahemärgistus on üsna korrektne, ehkki vahel on märgata emakeele mõju.

