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RÄÄKIMINE 

Esimene ülesanne 

Teemaleht (eksamineerijale)  

Teema: Töö- ja puhkepäevad 

I Valik küsimusi 

A 

Mis kell te tööpäevadel tõusete? 

Kuidas te tavaliselt tööle lähete? 

Kui pikad on teie tööpäevad? 

Kas teil on ka lõuna? Kui pikk see on? 

Kas teil on meeldivad töökaaslased? Millised nad on? 

Mida te pärast tööd teete? 

B 
Kas teie töökoht asub kodust kaugel?  

Kui kaua teil tööleminekuks aega kulub? 

Mida te tööl teete?  

Mis kellast mis kellani te töötate? 

Mida teete puhkepäevadel? 

 

 

II Situatsioon 

Kujutage ette, et olete töökaaslased. Te otsustate nädalavahetusel koos 

aega veeta ja tahate pikniku teha. Arutage omavahel, millal ja kus võiks 

pikniku teha ja mida peaks kaasa võtma. 
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Esimene ülesanne 

Ideekaart (testitavatele) 

 
 

 

 

 

 

Töö- ja puhkepäevad 

Piknik 
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RÄÄKIMINE 

Esimene ülesanne 

Eksamineerija tööjuhend  

Öelge testitavatele aeglaselt ja selgelt: 

Tänase vestluse teema on ......... (nimetage teemalehelt vestluse teema). 

Ma esitan teile selle teema kohta mõned küsimused.  

Seejärel pöörduge esimese testitava poole: 

Palun, (öelge esimese testitava nimi), kuulake tähelepanelikult küsimusi ja vastake.  

Esitage esimesele testitavale teemalehelt loetelust A 4-5 küsimust.  

Esitanud 4-5 küsimust ja kuulanud ära vastused, tänage testitavat vastuste eest ja pöörduge 

teise testitava poole: 

Nüüd saate teie, (öelge teise testitava nimi), minu küsimustele vastata.  

Esitage teisele testitavale teemalehelt loetelust B 4-5 küsimust. 

Esitanud 4-5 küsimust ja kuulanud ära vastused, tänage testitavat vastuste eest.  

[NB! Kui üks testitavatest jääb vastuse võlgu, võite sama küsimuse esitada teisele testitavale (jälgige, et pöördute 

testitavate poole nimeliselt).]  

Pöörduge mõlema testitava poole. 

Öelge testitavatele valju häälega ja aeglaselt: 

Ma annan teile ülesande. Kuulake tähelepanelikult.  

Lugege teemalehelt ette situatsioonikirjeldus. Kujutage ette, et ................. . 

Seejärel ulatage testitavatele ideekaart ja öelge: 

Ma annan teile ühe kaardi, mis võib teid abistada otsusele jõudmisel. Siin on mõned ideed. 

Kaardi kasutamine ei ole kohustuslik.  

Küsige testitavatelt: 

Kas saite ülesandest aru? 

Vajaduse korral lugege situatsioonikirjeldus uuesti ette.  

Pöörduge ühe testitava poole: 

Palun, (öelge testitava nimi), kas te võiksite alustada. 

Ülesanne on täidetud, kui testitavad on omavahel arutlenud ja mingile otsusele jõudnud. [NB! 

Andke testitavatele ülesande täitmiseks piisavalt aega. Suunake vestlust ainult siis, kui see on hädavajalik. 

Jälgige siiski, et vestlus jääks ettenähtud aja piiresse. Kui vaja, katkestage keskustelu. Kui üks testitavatest 

vaikib, siis vestleb temaga eksami läbiviija.]  

Tänage testitavaid ja minge järgmise ülesande juurde. 

 


