EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI
KONSULTATSIOONIVIHIK

LUGEMINE

Esimene ülesanne
B
B
C
A
C
A
C

Teine ülesanne (A)
elukestva õppe pakkumine / pakkuda elukestvat õpet
avatud ülikooli nõukogu
(avatud) tasemeõppe valdkonnajuht
üks kord
(iga) semestri algul
Haridus- ja Teadusministeerium
kõrgharidus, (läbitud) õpetajakoolitus /
õpetajakoolituse läbimine / õpetajana töötamine
15. 2009. aastal
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kolmas ülesanne
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D
D
A
D
B
B
A
C
D
D
C
A

Neljas ülesanne
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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I
C
K
A
E
B
D
H

KIRJUTAMINE

ESIMENE ÜLESANNE (A)
Kujutage ette, et te ei saanud mingi probleemi tõttu oma tööülesannet täies mahus korrektselt täita.
Ülemus soovib, et kirjutaksite selle kohta seletuskirja.
Kirjutage seletuskiri, milles:

Teine ülesanne (B)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

• teatage, mis oli teie ülesanne;
• selgitage, miks te ei saanud ülesannet täies mahus korrektselt täita;
• tehke ettepanek, kuidas sellist probleemi edaspidi vältida.

C
A
F
E
D
E
B
A

Teksti nõutav pikkus on umbes 140 sõna.

SA INNOVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VASTUSED

E SIMENE Ü L E S A N N E ( B )
Kujutage ette, et teie asutuses on välja kuulutatud konkurss uue töötaja leidmiseks. Teil on tuttav, kes
otsib tööd ja sobiks teie arvates sellele ametikohale. Kirjutage talle meil, milles:

KUULAMINE

• teatage, mis konkursiga on tegemist;
• kirjeldage pakutava töö sisu;
• põhjendage, miks peaks tuttav kindlasti konkursil osalema.

Esimene ülesanne
1.
2.
3.

Teksti nõutav pikkus on umbes 140 sõna.

C
A
B

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

SA INNOVE

Teine ülesanne
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
C
B
C

Kolmas ülesanne
Iga sisuliselt õige vastus annab ühe toorpunkti. Vastust ei loeta õigeks, kui see on kirjutatud nii vigaselt,
et selle tähenduse mõistmine on raskendatud.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

4 km / nelja kilomeetri
valget
3/kolm
(väga) haruldane
kõrvad
12 tonni / kaheteistkümne tonni
elu lõpuni
hääletult
püsti/seistes/püstijalu
vastikud/halvad/pahad

Neljas ülesanne
21. B
22. A
23. A
24. B
25. A
26. B
27. B
28. B
29. A
30. B
31. B
32. A

2
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TEINE ÜLES A N N E

TEINE ÜLESANNE (A)

TEEMALEHT (eksami läbiviijale)

Te näete allpool telesaate „Reporter“ korraldatud küsitluse „Mida teeksite ootamatult saadud suure
rahasummaga?“ vastuseid. Tutvuge vastustega ning kirjutage nende põhjal tekst, milles

KÜSIMUSED

•
•
•
•

KESKKONNAHOID
•
•
•
•

Miks on vaja loodust hoida?
Kuidas panna inimesi loodusesse hoolivamalt suhtuma?
Mida saaks teha riik, et vähendada keskkonna saastamist?
Mis on praegu kõige suuremad keskkonna kahjustajad?

tehke vastustest üldistatud kokkuvõte;
kommenteerige omal valikul kaht vastust, mida valis üle 10% vastanutest;
kommenteerige omal valikul kaht vastust, mida valis alla 10% vastanutest;
arutlege, mida teie ise teeksite, kui saaksite ootamatult suure rahasumma.
Mida teeksite ootamatult saadud suure rahasummaga?
Ostaks kodu
Investeeriks tulevikku
Läheks reisima
Aitaks lähedasi
Ostaks auto
Maksaks võlad
Ostaks kõike, mida tahan
Annetaks osa heategevuseks
Hakkaks mõne hobiga tegelema
Ei läheks enam tööle
Teeks iluoperatsiooni

KESKKONNAHOID

ARGUMENDIKAART A (testitavale)

KESKKONNAHOID
Jäätmesorteerimiskeskuse POOLT
• tänapäevane tehnoloogia
• uued töökohad
• odavam prügivedu
• Euroopa Liidu ﬁnantseering
• …?
ARGUMENDIKAART B (testitavale)

KESKKONNAHOID
Jäätmesorteerimiskeskuse VASTU
• mürgised ained keskkonnas
• inetud tööstushooned
• halb lõhn
• rohkem liiklusmüra
• ….?
18
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Kujutage ette, et teie kodulinna tahetakse ehitada suur tänapäevane
jäätmesorteerimiskeskus. Arutlege omavahel, kas pooldada seda plaani
või mitte. Te võite kasutada oma seisukoha kaitsmiseks järgmisi poolt- ja
vastuargumente. Võite lisada ka oma argumente.

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

SITUATSIOON

19%
19%
12%
11%
10%
9%
5%
5%
4%
3%
1%

Vastajaid kokku 639
http://www.reporter.ee/gallupiarhiiv/?poll_page=2

Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna.

TEINE ÜLESANNE (B)
Lugege väiteid. Valige neist üks ja tehke valitud väite ees olevasse ruutu märge . Arutlege antud
teemal. Esitage nii poolt- kui ka vastuargumente. Tehke oma seisukohast kokkuvõte.
Mida nooremas eas perekond luua, seda parem.
Kui kodumaal ei leia sobivat tööd, võib minna tööle välismaale.
Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna.

3

NÄIDIS 2

KUULAMINE

ESIMENE ÜLESANNE

ESIMENE Ü L E S A N N E
TEEMAKAART A (testitavale)

Küsimused 1–5. Kuulake teksti ja valige küsimusele sobiv vastus (A, B või C). Tehke märge  sobiva
vastuse juures olevasse ruutu. Tekste kuulete üks kord. Näidis on tähistatud 0-ga.

TÖÖKOORMUS

0. Te kuulete reportaaži mardilaadalt.
Mida müüja ütleb?
A

Ostuhuvilisi on vähe.

B

Poekaup on ebakvaliteetne.



Käsitöö ongi kallis.

1. Te kuulete katkendit intervjuust.
Mida tunneb kõneleja oma spordiklubist rääkides?
B
C

Lootust.
Uhkust.
Pettumust.

2. Te kuulete lõiku raadiosaatest.
Mis on saate teema?
A
B
C

Laenamise riskid.
Korterite hinnad.
Pankade pakkumised.

3. Te kuulete lõiku raadiosaatest.
Mille kohta nõuanne käib?
A
B
C

Sibulatoitude retseptide kohta.
Sibulakasvatuse kohta.
Sibula raviomaduste kohta.

SA INNOVE

A

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

C

Kujutage ette, et teie töökoormus on viimasel ajal suurenenud ja te pole sellega
rahul. Esinege töökoosolekul sõnavõtuga, milles kirjeldage lühidalt tekkinud
olukorda ja selle võimalikke tagajärgi. Pakkuge olukorrale lahendus.

TEEMAKAART B (testitavale)

PROBLEEM KLIENDIGA
Kujutage ette, et teie asutuses on ühe kliendiga tekkinud probleem, mis tuleb
lahendada. Esinege töökoosolekul lühikese sõnavõtuga – kirjeldage probleemi ja
pakkuge välja lahendus.

4. ...
...

4
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TEINE ÜLES A N N E

TEINE ÜLESANNE

TEEMALEHT (eksami läbiviijale)

Küsimused 6–10. Kuulake intervjuud ja valige küsimusele sobiv vastus (A, B või C). Tehke märge 
sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Teksti kuulete kaks korda.

KÜSIMUSED

Intervjuu perearstiga
LIIKLUS

•
•
•
•

6. Kuidas on läinud tänavune haiguste hooaeg?
A

Millised transpordivahendid ja miks on linnas liikumiseks parimad?
Kuidas saaks muuta jalakäijate liikumist linnas mugavamaks ja turvalisemaks?
Mis on auto valikul kõige olulisem ja miks?
Millised on jalgrattaga liikumise eelised ja puudused? Põhjendage.

B
C

Haigestunuid on siiani vähe.
Haiguste periood on möödas.
Gripi kõrgaeg on just praegu.

7. Milline on arsti seisukoht koduvisiitide suhtes?
A

SITUATSIOON

B

LIIKLUS

ARGUMENDIKAART A (testitavale)

LIIKLUS
Autovaba päeva POOLT
• parem õhukvaliteet
• vähem liiklusõnnetusi
• inimeste parem tervis
• avalikkuse positiivne tähelepanu
• …?

SA INNOVE

Kujutage ette, et teie elukoha omavalitsusel on idee muuta kolmapäevad
autovabadeks päevadeks. Arutage omavahel, kas pooldada seda plaani või mitte.
Te võite oma seisukoha kaitsmiseks kasutada järgmisi poolt- ja vastuargumente.
Võite lisada ka oma argumente.

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

C

Neid peab rohkem tegema.
Need on aeg-ajalt vajalikud.
Need on täiesti kasutud.

8. Millist tendentsi on arst märganud?
A
B
C

Haiguslehti võetakse juba rohkem.
Haigestutakse järjest kergemini.
Ollakse teadlikumad haiguste põhjustest.

9. Mis on uue projekti eesmärk?
A
B
C

Vahetada Soome haiglatega patsiente.
Reguleerida eriarstile pääsemise kiirust.
Hoida põhjalike uuringute pealt kokku.

10. Mida toob projekti õnnestumine kaasa?
A
B
C

Ida-Tallinna haigla renoveerimise.
Soome ja Eesti haiglate koostöö.
Eesti tervishoiusüsteemi muudatused.

ARGUMENDIKAART B (testitavale)

LIIKLUS
Autovaba päeva VASTU
• ühistranspordi ülekoormatus
• raske korraldada
• ebamugav liigelda
• palju segadust
• …?
16
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KOLMAS Ü L E S A N N E

RÄÄKIMINE

Küsimused 11–20. Kuulake teksti ja kirjutage lünka 1–2 sobivat sõna. Arvu võite kirjutada ka
numbri(te)ga. Näidis on tähistatud 0-ga. Teksti kuulete kaks korda.
NÄIDIS 1

Elevandid
0.

keel
Kõneleja meelest on huvitav, et elevantidel on päris oma _____________
.

ESIMENE ÜLESANNE
Täidab
hindaja

TEEMAKAART A (testitavale)

11. Elevantide tekitatud infraheli levib _______________________ kaugusele.
12. Kõneleja nägi Aafrikas nii punast kui peaaegu _______________________ värvi elevanti.

KODUS TÖÖTAMINE

13. Praegu on maailmas alles _______________________ liiki elevante.

15. India elevandil on Aafrika elevandiga võrreldes väiksemad _______________________ .
16. Angolas tabatud rekordsuur elevant oli _______________________ raskune.
17. Elevantide kasvamine kestab kuni _______________________ .

19. Elevandid magavad harilikult _______________________ .
20. Aafrika külaelanike meelest on elevandid väga _______________________ loomad.

6

SA INNOVE

18. Savannis kõnnivad elevandid peaaegu _______________________ ja sujuvalt.

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

14. Oma sugulastest väiksem metsaelevant on pruun ja _______________________ .

Kujutage ette, et olete seminaril, kus räägitakse kodus töötamise võimalustest.
Esinege seminaril sõnavõtuga, kus põhjendate, miks kodus töötamine teie
kollektiivile sobib või ei sobi. Rääkige, kuidas kodus töötamine teie asutuse
töökorraldust mõjutaks.

TEEMAKAART B (testitavale)

OSAKONNA TÖÖ
Kujutage ette, et teie asutuse juhtkond kontrollis hiljuti teie osakonna tööd.
Esinege koosolekul sõnavõtuga, milles andke ülevaade, mida kontrolliti, kuidas
teie tööga rahule jäädi ja milliseid soovitusi anti.

15

N E L J A S Ü L ESANNE

NELJAS ÜLESANNE

Küsimused 28−35. Lugege teksti ja valige lünka (28−35) sobiv lause (A−K). Kirjutage lünka valitud
lause ees olev täht. Üks lause jääb üle. Näidis on tähistatud 0-ga.

Küsimused 21–32. Kuulake teksti ja otsustage, kas väide on õige või vale. Tehke vastavasse
ruutu märge . Näidis on tähistatud 0-ga. Teksti kuulete kaks korda.

Täitumatu unistus Moskvitšist

Epp ja Madis Eelmaa reis Laosesse

Eestis olid kuni 1958. aasta 1. aprillini sõiduautod küll vabamüügis, kuid see ei tähendanud, et iga
Sellele vaatamata pandi kõik soovijad Tallinnas
soovija oleks saanud endale auto osta. (0) X
asunud autokaupluses autoostu järjekorda. (28)
müügikorraldus.

0. Epp ja Madis alustasid oma reisi Laose pealinnast.

Niisiis vajas väljavahetamist kogu senine

23. Turul müüdavad asjakesed on tehtud kohalikust hõbedast.

Vahe oli juba ka
arvust ja kallist hinnast hoolimata hakkas kasvama ka eraautode arv. (31)
liikluspildis märgatav.
Et muuta hõlpsamaks töötajaskonna varustamist autode ja mootorratastega, nagu kuulutati tollases

(35)

Niisiis, kes ja millal loa sai, sõltus tegelikkuses väga paljudest asjadest: müügiks eraldatud
autode kogusest, inimese positsioonist, tutvustest ...
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/taitumatu-unistus-tahaks-koigest-hingest-osta-endale-moskvitsi

SA INNOVE

Lisaks kehtestati ülevalt poolt selline nõue, et inimene pidi

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

24. Siidist valmistatud esemed on turul väga kallid.

Ametliku statistika põhjal
ajakirjanduses, avati Tallinnas 1951. aasta alguses autokauplus. (32)
müüdi näiteks 1955. aastal mainitud kaubandusorganisatsioonide kaudu elanikele kokku 660 uut
sõiduautot. Et osta auto Tallinnas asunud kauplusest, tuli ennast kõigepealt kirja panna niinimetatud
ühiskondlikku järjekorda, mida korraldas ja kontrollis ostjate kollektiiv ise oma esindajate kaudu.
Samas tegi järjekorra liikumist kontrollinud paarikümnest isikust koosnenud ühiskondlik nõukogu
Hiljem kohalkäimise nõuet küll
oma järjekorranumbrit vähemalt kord aastas kontrollima. (34)
korrigeeriti, ent mingit sisulist muudatust see kaasa ei toonud. Loomulikult tekitas selline asjaajamine
õigustatult pahameelt.
Pahameelt tekitas ka ostujärjekorra ebaloogiline ning kontrollimatu liikumine. Nii näiteks pöördus
tekkinud “arusaamatusega” kaubandusministeeriumi poole mees, kelle number 1954. aasta septembris
registreerides oli 7741 ja nelja kuu pärast juba 5319, kuid aasta hiljem oli järjekorranumber endiselt 5319.



22. Öösiti kauplevad turumüüjad autodele suletud tänavatel.

1955. aastal ligines see juba 20 000 sõidukile. Müügiks eraldatud väikesest

selles pidevalt korrektiive. (33)

B
vale

21. Laose pealinnas võib kõikjal näha lagunenud hooneid.

1948. aastal tutvustati ajakirjas Pilt ja Sõna Nõukogude autotööstuse uuemat toodangut. (29)
Hoolimata ajakirjanduses avaldatust, oli aga mootorsõidukite arv madalseisus ning isiklikke sõiduautosid
kasutuses vähe. (30)

A
õige

25. Laose mägedest leitakse pidevalt uusi koopaid.
26. Väiksemate ja valgustamata koobastega saab tutvuda tasuta.
27. Madis ja Epp nägid Laose koobastes tohutult palju nahkhiiri.
28. Madis proovis turul, kuidas maitseb grillitud nahkhiir.
29. Laoses näeb krokodille põhiliselt kasvandustes.
30. Riigi mägistes piirkondades looduskaitsealad puuduvad.
31. Kohalikud elanikud suhtuvad Ameerika turistidesse halvasti.
32. Laoses tuleks käituda tagasihoidlikult, et mitte solvata kohalikke.

X Kui kasutatud sõiduauto võis 1950-ndate Eestis isegi saada, siis võimalus uue sõiduki soetamiseks avanes vaid
väga piiratud hulgale inimestele.

A 1955. aastal ületas see 5000 piiri ning ulatus 1960. aastaks 12 000 eraautoni.
B Eks neid „parandusi ja täpsustusi“ tehti vastavalt võimude määrustele ja korraldustele.
C Kellel isiklikku sõidukit veel polnud, sellest pidi autoomanik kohe-kohe saama – nii lubati ajakirja veergudel.
D Seda sai kontrollida ainult autoostja ise Tallinnas kohapeal – posti teel järjekorranumbri kontrollimist
ei aktsepteeritud.

E Lisaks sellele poele sai sõiduautosid osta ka rajooni kooperatiivide kaudu.
F Peale nende variantide oli olemas veel üks palju kiirem võimalus auto soetamiseks: tuli sõita ise Venemaale ja
tuua sealt uus auto.

H Samas kaebuse kirjutajast mitusada kohta tagapool olnud tuttav oli imekombel kerkinud enam kui 3000 kohta.
I See kasvas aga uute müügiks eraldatud autode vähesust arvestades väga pikaks.
K Siiski hakkas Nõukogude Liidu autotehaste piiratud toodangule vaatamata nii veo- kui sõiduautode arv
Eesti NSV-s tasapisi suurenema.
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KO L M A S Ü L E S A N N E

LUGEMINE

Küsimused 16−27. Lugege teksti ja valige teksti alt lünka (16–27) sobiv sõna või sõnaühend.
Kirjutage lünka valitud vastuse ees olev täht (A, B, C või D). Näidis on tähistatud 0-ga.

ESIMENE Ü L E S A N N E

Toidu arvelt saab säästa

Küsimused 1–7. Lugege artiklit ja vastake küsimustele (1−7). Tehke märge  sobiva vastuse
(A, B või C) juures olevasse ruutu.

Toidukulude planeerimine raha säästmise eesmärgil on sageli emotsionaalne ning piiratud võimaluste
korral ka stressi tekitav tegevus. Kuidas (0). . A
. . . . raha nii, et ei peaks loobuma hüvedest ja saaks endale
aeg-ajalt midagi head lubada?
Uuringud näitavad, et söögi arvelt saab säästa küll – seda siis, kui oma harjumuspärased toiduostud

8

kategooria moodustavad margikonjakid, mille
eest peab vastavalt hinnakirjale täiendavalt
tasuma. Sama kehtib ka numbritubades leiduva
minibaari kohta. Sageli avatakse viski-, konjaki- või
karastusjoogipudel, mis tähendab aga täiendavat
väljaminekut. Kõik-hinnas-teenus säästab reisil
raha jookide, rannatoolide, hommikumantlite
ja rannarätikute pealt. Nädalase puhkuse korral
küünib sääst üle saja euro. Selle võib kulutada
hoopis mõne lisaekskursiooni peale.
Kodumaal reisi eest tasudes ei mõelda enamasti,
milline vaade avaneb hotellitoa aknast. Harilikult
loodetakse vaadet merele või lahesopile. Kui
kohapeal selgub, et näete hoopis kiirteed, sisehoovi
või lärmakat tänavamelu, võib pettumus olla
suur. Hotellist merevaatega tuba küsima minnes
selgub enamasti, et need on juba välja müüdud.
Hotellitubadest saab ülevaate reisikataloogi kaudu,
kuid kõiki pakkumisi seal ei ole. Reisikonsultantidel
on need aga olemas ja nendelt peakski merevaatega
tuba küsima. Soovidest peaks reisikonsultanti
aegsasti teavitama, sest tema tunneb kohalikke
olusid ja oskab tingimusi kokku sobitada.
Toitumise osas tuleks Marina Laikjõe arvates
reisil jälgida lihtsat reeglit: kõike võib ja tasub
proovida, ent liialdada ei maksa. Liigsete kilode
vastu aitab reisil sport ja üldse aktiivne puhkus.
Igal puhkajal tuleb endal otsustada, mis talle
paremini sobib, kas aktiivne ringiliikumine või
päikese käes lebades oma akude laadimine. Siiski
tasuks jälgida hotelli spordiürituste programmi,
sest tavaliselt pakutakse puhkajatele mitmekesiseid
liikumis- ja sportimisvõimalusi täiesti tasuta.
“Rannas või basseini veeres lamamise kõrval mõjub
hästi vesiaeroobika ning kõikvõimalik liikumine.
Need aitavad rasvu põletada. Iga inimene peab ise
tunnetama, mida tema keha vajab, ja siis ongi kõik
korras,” võtab Laikjõe oma jutu kokku.
Puhkuse muutmine meeldejäävaks sõltub
ennekõike meist endist. Kui kodune eeltöö on
põhjalik, ei tohiks võõrsil ootamatusi ette tulla.
http://maakodu.delﬁ.ee/news/maakodu/
targu-talita/meeldejaav-puhkus-nouab-eeltood

EESTI KEELE B2-TASEME EKSAMI KONSULTATSIOONIVIHIK

Lõunamaareis, mis vääriks aastaid hiljemgi
meenutamist, nõuab põhjalikku kodutööd. See
peaks algama sihtkoha valikust ning lõppema
igapäevaste väljaminekute planeerimisega. Tez
Tour Eesti tegevjuht Marina Laikjõe leiab, et büroos
istuv konsultant, kes reise müüb, on nagu perearst.
“Teda võib usaldada, ta peab oskama kõigile reisiga
seonduvatele küsimustele vastata. See on inimene,
kellega peab reisile mineja sobima. Ta tunneb turgu,
teab sihtkoha eeliseid ning eripära. Teda teavitatakse
pidevalt turul ja reisi sihtkohtades toimuvast. Meie
ﬁrma korraldab oma konsultantidele regulaarselt
koolitusreise,” räägib Laikjõe.
Reisi planeerides vaatab inimene esmalt hinda.
Kui see on vastuvõetav, langetatakse ka otsus.
Tegelikult peaks inimene ise reisi ostmisel olema
aktiivsem ja nägema ette võimalikke ebakõlasid.
Klient peaks tundma huvi nii söökide, majutuse kui
pakutavate teenuste vastu. Sageli ei tehta selgeks,
millist teenust tahetakse ja millise mugavusastmega
peaks olema kogu reis. “Eesti inimene soovib
kolme tärni hotellis tuba broneerides raha säästa,
ootab aga viie tärni teenust. See on võimatu. Soovid
maksavad ja see tõde kehtib ka Eestis. Millegipärast
unustatakse see mujal,” tõdeb Laikjõe. Tihti
leiab reisija end olukorrast, et sihtkohas ei lange
tegelikkus piltidel nähtuga kokku. Fotodel paistab
hotell ja ümbrus alati ilusam, sest piltnik valib
nurga, millega peibutada. Kohalik reisiesindaja
on siis see, kes peab probleemidele lahenduse
leidma ja olema piksevarras. Õigupoolest jääksid
probleemid majutusega ära, kui inimesed enne reisi
koos reisikonsultandiga oma ootused põhjalikult
läbi arutaksid.
Kui näete kataloogis täheühendit BB, tuleb
arvestada ainult hommikusöögiga. Lühendi HB
puhul on tasutud nii hommiku- kui õhtusöögi
eest. Hommikueine hinna sees on joogid ja nende
eest juurde maksma ei pea. Õhtusöögi ajal peab
tasuma täiendavalt serveeritava mineraalvee,
mahla, veini ja õlle eest. Kõik-hinnas-paketi
korral jääb alles arvestatav kogus eurosid või
dollareid, sest joogi eest on ette makstud. Eraldi
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Meeldejääv puhkus nõuab eeltööd

(16). . . . . . . Impulsiivseid oste aitab vältida nädala menüü kavandamine ja selle (17). . . . . . ostunimekirja
koostamine. Kui ostunimekirjast (18). . . . . . , õnnestub vältida ka kampaaniatooteid. Soodsam hind ei
tähenda alati kokkuhoidu – kui kaup ei ole tegelikult (19). . . . . . , toob see kaasa hoopis lisaväljamineku.
Lisaks tükihinnale vaadake ja võrrelge ka samaväärsete toodete kilo või liitri (20). . . . . . , mis on
hinnasildil väiksemas kirjas. Enamasti on väiksemas pakendis, kuid odavama tükihinnaga kaup
kokkuvõttes märksa kallim suuremas pakendis tootest.
Kui soovite teada, mis toorainet ja kui palju on kasutatud, tasub toodete võrdlemisel jälgida ka
(21). . . . . . . Nõnda saab infot ka võimalike lisaainete kohta, mis alati tervisele päris ohutud ei ole.
Niisiis tasub kindlasti enne ostu tegemist etiketti uurida, et kauba kvaliteedis (22). . . . . . olla.
Isegi siis, kui pere on väiksem ja puudub vajadus varusid soetada (23). . . . . . koguses, tasub
igapäevaste ostude tegemisel eelistada soodsama hinnaga suuremaid pakendeid. Kui soovite kokku
hoida, tasub (24). . . . . . pool- ja valmistooteid, sest enda valmistatud toit tuleb soodsam.
Kodupoe püsikliendina saate arvestada poe sooduspakkumisi nädalamenüü koostamisel. Kodupood
olgu suure ja hea kaubavalikuga ning kodu (25). . . . . . – nii väldite liigset sõidu- ja ajakulu. Suuremaid
(26). . . . . . võiks teha kord nädalas, nii tuleb nädala sees täiendada vaid leiva-saia- ja piimavarusid. Kui
majandate (27). . . . . . , siis näete varsti, et teil õnnestub märgatavalt kokku hoida.
http://www.meie-pere.ee/index.php?nid=144&r=5&page=3&

B lugeda

C laenata

D teenida

16. A juurde panna

B vastu võtta

C välja arvata

D üle vaadata

17. A arvel

B asemel

C peal

D põhjal

18. A kinni pidada

B kokku hoida

C maha võtta

D välja selgitada

19. A säästlik

B täielik

C põhjalik

D vajalik

20. A kogust

B maksumust

C sisaldust

D värskust

21. A hinda

B koostist

C suurust

D kaalu

22. A kindel

B rahul

C rõõmus

D selge

23. A kasulikumas

B kõrgemas

C suuremas

D rikkamas

24. A valida

B jätta

C osta

D vältida

25. A asemel

B kohal

C küljes

D lähedal

26. A kaupu

B kulusid

C oste

D sääste

27. A arukalt

B meeldivalt

C mõtlikult

D tahtlikult

0.

A koguda
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TEINE ÜLES A N N E ( B )
Küsimused 8–15. Lugege soovitusi (8−15) ja teksti “Jalakäijate ja jalgratturite õigused ning
kohustused“. Leidke igale soovitusele vastav tekstilõik (A−F). Kirjutage soovituse järele täht,
mis on sobiva tekstilõigu ees. Näidis on tähistatud 0-ga.
0.

Tehke ülekäigukoht kindlaks selleni viivate jalakäijatele mõeldud teede järgi.

8.

Ületage sõidutee peatumata ja ärge vähendage kõndimise kiirust mõjuva põhjuseta.

9.

Kui ületate teed väljaspool sõidutee ületuskohta, veenduge liiklemise ohutuses.

1. Mida ütleb Marina Laikjõe reisikonsultandi kohta?
B

10. Kõnniteel jalgrattaga sõites liikuge jalakäijate läheduses nendega sama kiiresti.
12. Kui ületate sõidutee jalgrattal, siis vähendage kiirust jalakäija liikumistemponi.
13. Kiirelt liikumise abivahendeid kasutades ärge segage teiste jalakäijate liiklemist.
15. Kui sõidutee ületuskoht on kaugel, ületage tee suvalises hea nähtavusega kohas.

Jalakäijate ning jalgratturite õigused ja kohustused

selles mõttes, et ülekäigukohal sõiduteed ületades puudub jalakäijal sõidukijuhi suhtes eesõigus.
Ülekäigukohal puudub ka ülekäigurajale vastav märgistus. Jalakäija tunneb ülekäigukoha ära selleni viivate
ja teisel pool sõiduteed jätkuvate jalakäijaliikluseks ettenähtud teede (kõnnitee, jalgtee, jalgratta- ja jalgtee)
järgi.

C Kui jalakäija kasutab kiirelt liikumise abivahendeid, nagu rula, rulluiske, tõukeratast ja muid sarnaseid

vahendeid, siis peab ta sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega. Sõiduteed ületades ei tohi jalakäija asjatult
viivitada ega seisma jääda. Kui jalakäija sõiduteel olles süttib jalakäijafoori punane tuli, peab jalakäija
sõltuvalt oma asukohast sõiduteel jätkama liikumist kuni lähima ohutussaareni, selle puudumisel viima
lõpule sõidutee ületamise.

D Uue liiklusreeglistiku järgi tohib jalgrattur sõiduteed ületada ülekäigurajal sõites, kuid see ei anna jalgratturile

teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seda tingimust on jalgratturil väga oluline teada, et mitte sattuda
sõiduteed ületades liiklusõnnetusse. Jalgrattur peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega. Ülekäigurajal
sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.

E Jalakäija peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal. Rula, rulluiske, tõukeratast või muid kiirelt

liikumise abivahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada kõnniteel ning jalgratta- ja jalgteel jala käijat
või ratastoolis liikujat. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel, takistamata
jalgratta-, tasakaaluliikuri, mopeedi- ja pisimopeediliiklust, ning jalgratta- ja jalgtee jalgratturile ettenähtud
osal, takistamata jalgrattaliiklust.

F Jalgrattur ei tohi sõita kõnniteel, välja arvatud alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning

väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Kõnniteel võib jalgrattur sõita ka siis, kui sõiduteel sõitmine on tee
seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. Jalgrattur ei tohi kõnniteel sõites jalakäijat ohustada ega takistada,
jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavalise liikumiskiirusega.
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A Ülekäigurada on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud sõidutee,
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14. Autojuhil on ülekäigukohas eesõigus, mistõttu olge teed ületades tähelepanelik.

B Ülekäigukoht on jalakäijale sõidutee ohutuks ületamiseks rajatud teeosa. Ülekäigukoht erineb ülekäigurajast

Ta saadab kliente reisil.

B

Ta on kursis sihtkoha iseärasustega.

C

Ta korraldab ﬁrmadele koolitusreise.

2. Millise põhivea teevad inimesed reisi ostmisel?

11. Jalgrattateel kõndige vaid siis, kui seal on hõre liiklus ja te ei sega seal liikujaid.

jalgrattatee või trammitee osa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed ning jalakäijal on eesõigus.
Peale ülekäiguraja võib jalakäija sõiduteed ületada käigusilla või -tunneli kaudu, samuti ristmikul ja
ülekäigukohas. Mujal kui nimetatud kohtades võib sõiduteed ületada vaid siis, kui need on kaugemal kui
100 meetrit. Sel juhul peab jalakäija veenduma, et sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja et ta ei tekita
sõidutee ületamisega liiklusohtlikku olukorda.

A

A

Nad hoiavad söögi pealt kokku.

B

Nad tutvuvad pakutavate teenustega pealiskaudselt.

C

Nad kulutavad majutuse peale liiga palju raha.

3. Millist nõu annab Marina Laikjõe hotelli broneerimisel?
A

Tasub otsida soodsaid pakkumisi.

B

Peab tutvuma hotellist tehtud fotodega.

C

Tuleb selgitada oma soove hotelli osas.

4. Mida tähendab kõik-hinnas-pakett?
A

Hotellis pakutavate jookide eest on juba tasutud.

B

Numbritoa minibaari saab kasutada tasuta.

C

Ekskursioonide eest pole vaja juurde maksta.

5. Kuidas saada endale merevaatega tuba?
A

Seda tuleb kohapeal küsida.

B

See tuleb ise reisikataloogist valida.

C

Seda saab reisibüroost tellida.

6. Miks soovitab Marina Laikjõe reisi ajal sporti teha?
A

Liikumine aitab keha vormis hoida.

B

Spordiprogramm on minimaalse lisatasu eest.

C

Ainult päevitamine võib olla kahjulik.

7. Mis on artikli eesmärk?
A

Tutvustada lugejale parimaid reisipakkumisi.

B

Esitada ülevaade reisikorraldajate tööst.

C

Anda lugejale soovitusi reisi planeerimiseks.

http://www.mnt.ee/liiklusseadus
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TEINE ÜLES A N N E (A)
Küsimused 8–15. Lugege teksti ja vastake küsimustele (8−15). Kirjutage vastuseks 1−3 sõna.
Arvu võite kirjutada ka numbri(te)ga. Näidisküsimus on tähistatud 0-ga.

Tallinna Ülikooli avatud ülikool

Kirjutage vastus (1−3 sõna) küsimuse alla joonele!

Tallinna Ülikooli (TLÜ) avatud ülikool loodi 1996. aastal eesmärgiga avardada täiskasvanute võimalusi

0.

õppida ülikoolis. Praeguseks on avatud ülikool kujunenud Eesti üheks suuremaks täienduskoolituse

Milleks loodi TLÜ avatud ülikool?
täiskasvanute koolitamiseks

organisatsiooniks, kus õpib aastas üle 12 000 eri vanuses inimese.
Avatud ülikooli tegevus hõlmab täienduskoolitusi, suveülikooli ja avalikke loenguid, akadeemilist

8.

Mis on TLÜ avatud ülikooli tähtsaim ülesanne?

9.

Kes vastutab avatud ülikooli eesmärkide saavutamise eest?

Täidab
hindaja

enesetäiendamist avatud tasemeõppes, eelõpet ülikooli astuda soovijatele ning konverentside
korraldamist. Missiooniks on pakkuda elukestvat õpet, luues õppimisvõimalused arengule orienteeritud
ülikooli tegevuse üldjuhiks on prorektor, valdkondade tegevust koordineerib avatud ülikooli büroo.
Avatud tasemeõppes toimub õppetöö kraadiõppe kavade järgi. On võimalik läbida nii terviklikke
koolitusprogramme kui ka üksikuid ainekursusi. Õppekavade ja -ainete seast sobivaima leidmiseks
võib nõu saamiseks pöörduda avatud tasemeõppe valdkonnajuhi poole. Õpe toimub koos päevaõppe
Õppijaks tuleb registreerida iga semestri alguses, see tähendab kuni septembri ja kuni veebruari
keskpaigani. Et avatud ülikoolis õppima asuda, peab täitma avalduse-ankeedi ja õpingulehe. Need,
kes on korra juba avalduse täitnud, ei pea seda uuesti tegema, neil tuleb vaid semestri alguses ülikooli
informeerida valitud õppeainetest.
Muu hulgas pakub avatud ülikool pedagoogidele kaugõppe vormis ümberõppe võimalust. Haridusja Teadusministeeriumi rahastatud õppekohale õppima asumise eelduseks on kõrgharidus ja läbitud
õpetajakoolitus. Vastuvõtul eelistatakse neid, kes õpetajana juba töötavad. Tasuta kohtadele võetakse
vastu 10 inimest.
Avatud ülikooli õpilasakadeemia, mis alustas tegevust 2004. aastal, pakub eelõpet ülikooli astuda
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üliõpilastega äripäeviti või koos kaugõppe üliõpilastega sessioonidena.
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inimestele ja organisatsioonidele. Seatud sihtide täitmise tagab avatud ülikooli nõukogu. Avatud
10. Kes nõustab tulevast õppijat sobiva õppekava valikul?

11. Mitu korda tuleb esitada avatud ülikoolis õppimise avaldus?

12. Millal tuleb õppuritel valitud ainetest ülikoolile teada anda?

13. Kes maksab õpetajate ümberõppe eest?

14. Millised on tasuta ümberõppes osalemise kaks eeltingimust?

15. Millal laiendas õpilasakadeemia oma tegevust?

soovivatele gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele. Alates 2009. aastast tegutseb õpilasakadeemia ka
Haapsalu ja Rakvere kolledžis. Tänaseks on õpilasakadeemias õppinud rohkem kui 2000 noort üle
Eesti. Kursused toimuvad nädalavahetustel 5–6 korda semestris.
Tallinna Ülikooli koduleht http://www.tlu.ee

10

11

