Lisa „Infoks 2014. aasta riigieksamite korralduse kohta“ juurde

Rahvusvahelised võõrkeele eksamid 2014 – tulemuste esitamine
INGLISE KEEL
Eksam
Preliminary
English Test
(PET)

Sertifikaat
Pass with
Distinction (B2);
Pass with Merit
(B1);
Pass (B1)

First Certificate Grade A (C1)
Grade B (B2)
in English
Grade C (B2)
(FCE)
Level B1

Certificate in
Advanced
English (CAE)

Grade A (C2)
Grade B (C1)
Grade C (C1)
CEFR Level B2

Certificate of
Proficiency in
English (CPE)

Grade A (C2)
Grade B (C2)
Grade C (C2)
CEFR Level C1

The
International
English
Language
Testing System
(IELTS)

Kogutulemus
punktiskaalal 1-9 ja
ka iga osaoskuse
tulemus
punktiskaalal 1-9
Tunnistusel EN-i
taset ei ole.

Hinneteleht/lisamaterjal
Statement of Results
Kogutulemus teisendatud
punktiskaalale 0-100
(standardised score); osaoskuste
kaupa (Exceptional – Good
Borderline – Weak)
Statement of Results
Kogutulemus teisendatud
punktiskaalale 0-100
(standardised score); osaoskuste
kaupa (Exceptional – Good –
Borderline – Weak)
Statement of Results
Kogutulemus teisendatud
punktiskaalale 0-100
(standardised score);
osaoskuste kaupa (Exceptional –
Good – Borderline – Weak)
Statement of Results
Kogutulemus teisendatud
punktiskaalale (standardised
score)
0-100.
osaoskuste kaupa: Exceptional –
Good – Borderline – Weak

Märkused

Tunnistus kehtib
2 aastat.
Kodulehel
pakutav
võrreldavus ENi
keeleoskuse
tasemega:
9 = C2
7-8 = C1
5,5-6,5 = B2
4-5 = B1
http://www.ielts.
org/researchers/
common_europe
an_framework.a
spx

Test of English
as a Foreign
Language
(TOEFL) iBT

Kogutulemus
Tunnistuse juures on selgitus
punktiskaalal 0-120 tulemuste interpreteerimise kohta.
Tunnistusel EN-i
taset ei ole.
Osaoskuste
tulemused
märgitakse
järgnevalt:
Lugemine 0–30
Kuulamine 0-30
Rääkimine 0-30
Kirjutamine 0-30

PRANTSUSE KEEL
Hinneteleht/lisamaterjal
Eksam
Sertifikaat
DELF-scolaire
Tasemetunnistus,
B1
millele märgitud
Ametlik
B1-tase. Tunnistuse
riigieksami
pöördel:
asenduseksam,
iga osaoskuse
toimub SA
(kirjutamine,
Innove
lugemine,
vahendusel.
rääkimine,
kuulamine) kohta
saavutatud/max
punktid;
Kogutulemus:
saavutatud
punkti/100
DELF-scolaire
Tasemetunnistus,
B2
millele märgitud
Ametlik
B2 tase Tunnistuse
riigieksami
pöördel:
asenduseksam,
iga osaoskuse
toimub SA
(kirjutamine,
Innove
lugemine,
vahendusel.
rääkimine,
kuulamine) kohta
saavutatud/max
punktid;
Kogutulemus:
saavutatud
punkti/100
DALF C1
Tasemetunnistus,
millele märgitud
C1 tase. Tunnistuse
pöördel:
iga osaoskuse

Tunnistus kehtib
2 aastat.
Koduelehel
pakutav
võrreldavus ENi keeleoskustasemetega:
a. 110-120 = C1
b. 87-109 = B2
c. 57-86 = B1
http://www.ets.o
rg/toefl/instituti
ons/scores/comp
are/

Lisatingimused
Tuleb saavutada
vähemalt 50%
kogutulemusest,
igas osaoskuses
peab olema
vähemalt 5
punkti

Tuleb saavutada
vähemalt 50%
kogutulemusest,
igas osaoskuses
peab olema
vähemalt 5
punkti

Tuleb saavutada
vähemalt 50%
kogutulemusest,
igas osaoskuses
peab olema

vähemalt 5
punkti

(kirjutamine,
lugemine,
rääkimine,
kuulamine) kohta
saavutatud/max
punktid;
Kogutulemus:
saavutatud
punkti/100
SAKSA KEEL
Eksam
GoetheZertifikat B1
Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA
Innove
vahendusel.

GoetheZertifikat B2
Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA
Innove
vahendusel.

GoetheZertifikat C1

GoetheZertifikat C2

Sertifikaat
Üldtulemust ei ole.
Tunnistusel 1-4
moodulit
(lugemine,
kuulamine,
rääkimine,
kirjutamine),
tunnistusele
kantakse sooritatud
moodulite
saavutatud/max
punktid.
Üldtulemus:
saavutatud/ max
punktid koos
sõnalise
hinnanguga +
osaoskuste
tulemused
(saavutatud/max
punktid)
Üldtulemus:
saavutatud/ max
punktid koos
sõnalise
hinnanguga +
osaoskuste
tulemused
(saavutatud/max
punktid)
Üldtulemust ei ole.
Tunnistusel 1-4
moodulit
(lugemine,
kuulamine,
rääkimine,
kirjutamine),

Hinneteleht/
lisamaterjal

Märkused
Moodul loetakse
sooritatuks, kui
on 60%
maksimumtulemusest.
Moodulid võivad
olla ka eraldi
tunnistustel.

Kirjaliku osa
(kuulamine,
lugemine,
kirjutamine) eest
tuleb saada
vähemalt 45 p
75st) ja suulise
osa eest 15 p
25st.

Moodul loetakse
sooritatuks, kui
on saavutatud
60% maksimumtulemusest.
Moodulid võivad
olla ka eraldi

tunnistusele
kantakse sooritatud
moodulite
saavutatud/max
punktid.
Österreichisches Üldtulemus B1.
Sprachdiplom
Tunnistus antakse
Zertifikat B1
välja, kui 1-4
moodulit on
sooritatud,
tunnistusele
kantakse sooritatud
moodulite
(lugemine,
kuulamine,
rääkimine,
kirjutamine)
saavutatud/max
punktid. Moodulid
võivad olla ka
eraldi tunnistustel.
Österreichisches Üldtulemus B2.
Sprachdiplom
Pöördel osaoskuste
B2 Mittelstufe
max punktid/
Deutsch
saavutatud punktid
+
Üldtulemus max
punktid/ saavutatud
punktid + kirjaliku
eksami kohta
kokkuvõtlik
hinnang (sehr gut
bestanden, gut
bestanden,
bestanden ja
suulise eksami
kohta hinnang
Österreichisches Üldtulemus C1.
Sprachdiplom
Pöördel osaoskuste
C1 Oberstufe
max punktid/
Deutsch
saavutatud punktid
+
Üldtulemus max
punktid/ saavutatud
punktid + kirjaliku
eksami kohta
kokkuvõtlik
hinnang (sehr gut
bestanden, gut
bestanden,

tunnistustel.

Sooritamiseks
vajalik 45 %
maksimumist

Deutsches
Sprachdiplom
(DSD) II
Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA
Innove
vahendusel
koolides,
eksami
läbiviimise
õiguse annab
koolile
Saksamaa LV,
eksamit
rahastab
Saksamaa LV.
Deutsches
Sprachdiplom
(DSD) I

Test DaF

Saksa üldise
kõrgkooliküpsu
se saksa keele
eksam. Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA
Innove
vahendusel
Tallinna Saksa
Gümnaasiumi
saksakeelses
osakonnas,
rahastab
Saksamaa LV.

bestanden) ja
suulise eksami
kohta hinnang
Tunnistusel kiri
“DSD II Stufe”.
Iga osaoskuse järel
tulemus C1 või B2.
Üldtulemust EN
tasemetes ei ole.

Kui mõni osaoskus on
sooritamata, on võimalik saada
tõend, millel sooritatud
osaoskuste tulemused tasemetes
(B2 või C1).

Kõik osaoskused
peavad olema
B1, kui mõni on
A2, siis on
kogutulemus A2

Tunnistusel
üldtulemus B1,
osaoskused lihtsalt
nimetatud.
Tunnistusel 4
osaoskuse
tulemused
järgmistel ühikutes:
TDN3, TDN4 või
TDN5
1-15 punkti

Tunnistus
antakse välja
ainult siis, kui
kõigis neljas
osaoskuses on
tase B2 või C1.

Eksami koduleht annab järmise
vastavuse EN tasemetega:
TDN3 – B2
TDN4 –B2/C1
TDN5 – C1
Tegemist on
saksa keele kui
emakeele
eksamiga

VENE KEEL
Eksam
Тест по русскому
языку как
иностранному
(ТРКИ) B1
Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA Innove
vahendusel.

Тест по русскому
языку как
иностранному
(ТРКИ) B2
Ametlik
riigieksami
asenduseksam,
toimub SA Innove
vahendusel.

Sertifikaat
Tunnistusel
ainult tase
ТРКИ –I (B1)

Tunnistusel
ainult tase
ТРКИ –II (B2)

Hinneteleht/lisamaterjal
Tõend
Iga osaoskuse (kirjutamine,
rääkimine, grammatika ja
leksika, lugemine,
kuulamine) kohta punktid,
õigete vastuste protsent ja
Удовлетворительно/
неудовлетворительно

Märkused
Üks osaoskus võib
olla 60%, teised
peavad olema 66 %
ja rohkem

Tõend
Iga osaoskuse (kirjutamine,
rääkimine, grammatika ja
leksika, lugemine,
kuulamine) kohta punktid,
õigete vastuste protsent ja
Удовлетворительно/
неудовлетворительно

Üks osaoskus võib
olla 60%, teised
peavad olema 66 %
ja rohkem.

Osaoskuste
maksimumpunktid:
Kirjutamine 80
Rääkimine 170
Grammatika/leksika
165
Lugemine 140
Kuulamine 120

Osaoskuste
maksimumpunktid:
Kirjutamine 65
Rääkimine 145
Grammatika/leksika
150
Lugemine 150
Kuulamine 150

