
 
Eesti keele ainekava 

Gümnaasiumi  11. klassile 

 

1. Õppe-eesmärgid 

11. klassis eesti keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses 

keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. on võimeline kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja ametkondlikus suhtluses; 

3.  mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab 

suhtluses eesti kultuurinorme ja tavasid; 
 

4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; 

5.  omandab suutlikkuse õppida teisi aineid eesti keeles  

 

2. Õppesisu -   105  tundi 

2.1.  Inimene ja ühiskond 35 tundi 

Inimeste suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (nt sõnavalik, žestid, miimika), 

meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 

Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond, 

sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus, ebaterved eluviisid, kuritegevus. 
 

2.2. Eesti ja maailm 35 tundi 

Eesti riik ja rahvas: 

 Omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse,  geograafiline asend ja kliima, rahvastik: 

põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid,  mitmekultuuriline ühiskond. 
 

2.3. Keskkond ja tehnoloogia 35 tundi 

Tehnoloogia: 

Teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus,  teabekeskkond: infootsing ja 

–vahetus, keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, 

keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; biotehnoloogia igapäevaelus: 

olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 
 

 

 

3. Õpitulemused 

11. klassi lõpetaja oskab: 

a. mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 



b. suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt;määratleda mõtete 

sisu; 

c. loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti koostada suulist teksti õpitud 

sõnavara piires; 

d. selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku 

külgi; suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

e. tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja 

trükimeediat; vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;; 

f. kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades 

g. seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja 

muudab oma õppimisstrateegiat 

h. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega  

 

       



4.HINDAMINE 

 

klass      

10.kl: 3 4 5   

 B1.1 B1.2 B2.1   

11.kl:    3 4 5  

  B1.2 B2.1 B2.2  

12.kl:   3 4 5 

   B2.1 B2.2 B2.2-C1 

 

 

 

11.klass KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA KONTROLLTÖÖD 

KIRJALIKUD  

TÖÖD 

5 (väga hea) 

B2.2 

Suudab jälgida 

abstraktset 

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 

Suudab lugeda 

pikki ja 

keerukaid, 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 

Väljendab ennast 

selgelt, 

suudab esineda 

pikemate 

monoloogidega. 

Suhtleb erinevatel 

teemadel, 

oskab vestlust 

juhtida ja anda 

tagasisidet. On 

võimeline 

jälgima oma 

keelekasutust, 

vajaduse korral 

sõnastabenamasti 

loomulik öeldu 

ümber ja suudab 

parandada enamiku 

vigadest. 

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 

Valdab grammatikat 

küllaltki hästi. Ei 

tee 

vääritimõistmist 

põhjustavaid vigu. 

Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke 

vigu ning 

lauseehituse lapsusi 

suudab enamasti ise 

parandada. 

KONTROLLTÖÖ  

on täidetud vähemalt  

90% esimesest 

korrast 

 
KIRJALIKUD 

ÜLESANDED on 

õigeaegselt täidetud 

ja esitatud,  

korrektselt 

vormistatud ja 

kirjutatud.  

Ülesandest saadakse 

aru ja see täidetakse 

täpselt ja laitmatult. 

Parandusi on vähe ja 

nad on tehtud 

korrektselt. 

Võib esineda 



11.klass KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA KONTROLLTÖÖD 

KIRJALIKUD  

TÖÖD 

sõltuvalt tekstist ja 

lugemise 

eesmärgist. 

Raskusi võib olla 

idioomide 

ja kultuurisidusate 

vihjete 

mõistmisega 

Oskab valida sobiva 

keeleregistri. 

Kõnerütmis ja -

tempos on 

tunda emakeele 

mõju. 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). Võib 

esineda 

ebatäpsusi 

lausestuses, eriti 

kui teema on 

võõras, kuid 

need ei sega 

kirjutatu 

mõistmist. 

üksikuid vigu. 

Käekiri on loetav 

 

¤ nõudmised levivad õpitud teemadele 
 

 

 

4 (hea) 

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 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. Oskab 

põhjendada 

ja kaitsta oma 

seisukohti. 

Oskab osaleda 

arutelus ja 

kõnevooru üle 

võtta. 

Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

Oskab koostada eri 

allikatest 

pärineva info 

põhjal 

kokkuvõtte (nt 

lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). 

Oskab kirjeldada 

tegelikku 

või kujuteldavat 

sündmust. 

Oskab isiklikus 

kirjas 

vahendada 

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. 

KONTROLLTÖÖ  

on täidetud vähemalt  

70% esimesest 

korrast 

 
KIRJALIKUD 

ÜLESANDED on 

õigeaegselt täidetud 

ja esitatud,  

korrektselt 

vormistatud ja 

kirjutatud.  

Ülesandest saadakse 

aru ja see täidetakse 

asjakohaselt. 



mõistmisega. 

Oskab kasutada 

ükskeelset 

seletavat 

sõnaraamatut 

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 

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. 

Parandusi on vähe ja 

nad on tehtud 

korrektselt. 

Esineb grammatika- 

ja õigekirja vigu. 

Käekiri on loetav 

 

¤ nõudmised levivad õpitud teemadele 
 

 



3 (rahuldav) 

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. 

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. 

KONTROLLTÖÖ   

on täidetud vähemalt  

45% . 

Juhul, kui esimesest 

korrast see ei 

õnnestu, on võimalus 

olukorda parandada. 

 
KIRJALIKUD 

ÜLESANDED  

Põhjuseta  

õigeaegselt esitamata 

töö. 

Töö ei ole  

korrektselt 

vormistatud ja 

kirjutatud.  

Ülesandest saadakse 

üldjoontes aru ja see 

täidetakse 

rahuldavalt. 

On palju parandusi, 

parandused on 

tehtud 

ebakorrektselt. 

On palju 

grammatika- ja 

õigekirja vigu. 

Käekiri nõuab 

märkimisväärset 

lugejapoolset 

pingutust 

Ümberkirjutatud 

puudulikud tööd 

 



¤ nõudmised levivad õpitud teemadele 

 

 

 

2 (puudulik) 

 

 Kuuldust, 

saadakse aru 

osaliselt, kuuldu 

arusaamises on 

olulisi pudujääke. 

Ei mõista kuuldust 

sisu, isegi kui 

teema on tuttav. 

 

Sõnavara on 

piiratud selleks, et 

mõista isegi  lihtsa 

sõnastusega tekste. 

Teksti põhiideed 

mõistab suurte 

raskustega. 

Leiab vajalikku  

infot suurte 

raskustega ning 

osaliselt . 

 

Sõnavara on liiga 

väike selleks, et 

edasi anda teksti 

sisu. Kõne on 

aeglane ja kõhklev. 

Arusaamist segab 

halb hääldus. 

Halb keelekasutus, 

lausetus on 

ebaloogiline.  

Öeldu mõte on 

arusaamatu. 

 

Ülesandest 

saadakse aru 

osaliselt, selle 

täitmises on olulisi 

pudujääke. 

Teksti kirjutamise 

jaoks sõnavara on 

piiratud. 

Halb keelekasutus, 

lausetus on 

ebaloogiline.  

Grammatika- ja 

õigekirjavead 

takistavad mõttest 

arusaamist. 

Grammatika 

tundmine puudulik. 
KONTROLLTÖÖ   

on täidetud 20%-

44%  

On võimalus 

puuduliku 

kontrolltöö ümber 

kirjutada. 

 
KIRJALIKUD 

ÜLESANDED  

Põhjuseta  

õigeaegselt esitamata 

töö. 

Töö vormistamine ja 

kirjutamine on 

ebakorrektne.  

Ülesandest ei saanud 

aru või see täidetakse 

mitterahuldavalt. 

On väga palju 

parandusi, 

parandused on tehtud 

ebakorrektselt. 

Grammatika- ja 

õigekirjavead 

takistavad mõttest 

arusaamist. 

Käekiri pole loetav. 

Puudulikud tööd on 

võimalik ümber 

kirjutada. 



 

¤ nõudmised levivad õpitud teemadele 
 



       5. Õppekirjandus: 

 Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Kirjastus Koolibri, 2008. 

M. Rüütli, E. Viilipuss 

 Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Kirjastus Koolibri, 

2008. M. Rüütli, E. Viilipuss 

 Eesti keele käsiraamatud 

 

 

 

 

6. Õpppevahendid: 

 Õpik 

 Töövihik 

 Vihik 

 Ajalehed ja ajakirjad, perioodika väljaanded, audio ja videovahendid, töölehed jm õpetaja 

poolt vajalikuks peetav materjal. 


