Eesti keel
E-kogud (kontseptsioon)
I kooliaste
Nimetus
Eesti keele e-kogu I kooliastmele (eristuskiri)

Ülesannete
arv
20

Ülesannete alateemad






Lauseõpetus: koma kasutamine
sidesõna ees, tegusõnad olevikus ja
minevikus.
Häälikuõpetus: tähestik, silbitamine,
kaashäälikuühendi õigekiri,
täishäälikuühendi õigekiri,
sulghäälikute õigekiri, nimede ja
nimetuste õigekiri, i ja j-i õigekiri, h
õigekiri.
Sõnavaraõpetus: sagedamini esinevad
võõrsõnad, sarnase tähendusega sõnad.
Vormimoodustus: sõnaliikide tundmine
(nimisõna, omadussõna, asesõna,
tegusõna), tegusõnade pööramine, sõna
kohta küsimuse esitamine, liitsõnad.

Avalikustamise
aeg
jaanuar 2020
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II kooliaste
Nimetus
Lauseõpetus (eristuskiri)

Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine (eristuskiri)

Ülesannete
arv
31

33

Ülesannete alateemad







Häälikuõigekiri (eristuskiri)

34

Lugemine ja kuulamine (eristuskiri)

23











alus
öeldis
lihtlause, liitlause ja
kirjavahemärgid
arvsõnade õigekirjutus
nimisõnade kokku- ja
lahkukirjutamine
omadussõnade kokku- ja
lahkukirjutamine
liitsõnade moodustamine
kaashäälikuühendi õigekiri
sulghäälikute õigekiri
võõrsõnade õigekiri
tähtede i ja j õigekiri
tähtede h, v ja f õigekiri
teabe- ja tarbeteksti lugemine ja
kuulamine
ilukirjandusteksti lugemine ja
kuulamine
audiovisuaalsete tekstide
vastuvõtt

Avalikustamise
aeg
aprill 2019

aprill 2019

aprill 2019

aprill 2019
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III kooliaste
Nimetus
Lauseõpetus I (eristuskiri)

Ülesannete arv
39

Ülesannete alateemad





Lauseõpetus II (eristuskiri)

32

Sõnavaraõpetus (eristuskiri)

29
















lauseliikmed (öeldis, alus, määrus,
täiend ja lisand)
lauseliigid (lihtlause eristamine
teist liiki lausetest)
koondlause
kirjavahemärgistamine
täiendite ja lisandite
kirjavahemärgistamine
rektsioon ja sõnajärg
liitlaused
otsekõne
lauselühend
täiendkõrvallause
kiil
koma sidesõnade ees
võõrsõnad
liitsõnad
tuletised
sünonüümid, homonüümid,
antonüümid, paronüümid
harva esinevad sõnad
keelendite stiilivärving
fraseologismid ja kujundlik
keelekasutus

Avalikustamise
aeg
aprill 2019

aprill 2019

aprill 2019
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Lugemine ja kuulamine (eristuskiri)

25

 teabe- ja tarbeteksti lugemine ja
kuulamine
 ilukirjandusteksti lugemine ja kuulamine
 audiovisuaalsete tekstide vastuvõtt

aprill 2019

Diagnostilised testid
II kooliaste
D-testi valdkond
Lauseõpetus
Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

D-testide arv
2
8

Häälikuõigekiri

4

Õigekiri

4

Vormiõpetus
Sõnavaraõpetus

2
2

D-testide teemad












lauseõpetus
nimisõnade kokku-ja lahkukirjutamine
arvsõnade õigekirjutus
omadussõnade kokku- ja
lahkukirjutamine
liitsõnamoodustus
kaashäälikuühendi õigekiri
sulghäälikute õigekiri
silbitamine ja poolitamine
ametlik e-kiri
sõnaliikide tundmine
kirjakeelne ja argikeelne sõnavara

Avalikustamise
aeg
aprill 2019
aprill 2019 ja
jaanuar 2020

aprill 2019
jaanuar 2020
jaanuar 2020
jaanuar 2020
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III kooliaste
D-testi valdkond
Lauseõpetus

D-testide arv
14

Sõnavaraõpetus

4

Vormiõpetus

4

Õigekiri

4

D-testide teemad













lauseliikmed
koondlause kirjavahemärgistamine
täiend ja lisand
liitlause
otsekõne, kaudkõne ja tsitaat
lauselühend
sünonüümid, homonüümid, antonüümid
ja paronüümid
tuletamine
sõnaliikide tundmine
vormiõpetus
numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud,
kuupäevad, aastad, kellaajad
võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus

Avalikustamise
aeg
jaanuar 2020

jaanuar 2020

jaanuar 2020
jaanuar 2020
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