
Esimese ülesande teemakaardid (testitavatele) 

NÄIDIS 1 

TÖÖÜLESANDE TÄITMINE 

Kujutage ette, et te ei jõua üht tööülesannet tähtajaks täita. Esinege 

töökoosolekul sõnavõtuga. Kirjeldage tööülesannet ja tekkinud olukorda. 

Selgitage, mis on hilinemise põhjus, ning pakkuge välja lahendus. 

NÄIDIS 2 

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. 

NÄIDIS 3 

TÖÖKOORMUS 

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. 

NÄIDIS 4 

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. 

  



Esimese ülesande tööjuhend (eksami läbiviijale) 

Kestus: 7−8 minutit 

Pöörduge testitavate poole: 

Teie ülesanne on esineda üheminutilise sõnavõtuga. Ma annan teile kaardi. Ulatage 

kummalegi testitavale erinev teemakaart. 

Pöörduge testitavate poole: 

Lugege ülesanne tähelepanelikult läbi. Ülesande ettevalmistamiseks on teil aega kaks 

minutit. Sel ajal võite teha märkmeid. Selleks on siin paber (osutage märkmepaberile 

laual). Kui teile teema ei sobi, võite üks kord kaarti vahetada. See ei mõjuta teie 

eksamitulemust. 

Andke testitavatele mõni hetk aega ülesandega tutvumiseks. 

Palun, te võite hakata ülesannet ette valmistama. 

Kui 2 minutit on möödas, andke testitavatele märku, et nad lõpetaksid ettevalmistuse. 

Palun, (öelge esimese testitava nimi), teie esinete esimesena. 

(Öelge teise testitava nimi), teie ülesanne on vestluskaaslast kuulata ning pärast 

ettekannet esitada üks-kaks asjakohast küsimust. Kuulates võite teha märkmeid. 

(Öelge esimese testitava nimi), palun andke mulle oma kaart. Ma loen ette ülesande (lugege 

teemakaardilt pealkiri ja ülesanne). 

Sõnavõtu pikkus on 1 minut. Palun, te võite nüüd alustada. 

Pärast sõnavõttu pöörduge teise testitava poole: 

(Öelge testitava nimi), millised on teie küsimused? 

Kui küsimused ei ole asjakohased või teine testitav ei küsi midagi, esitage ise üks-kaks 

küsimust. 

(Öelge teise testitava nimi), nüüd on teie kord ettekanne esitada. 

(Öelge esimese testitava nimi), teie ülesanne on vestluskaaslast kuulata ning pärast 

ettekannet esitada üks-kaks asjakohast küsimust. Kuulates võite teha märkmeid. 

(Öelge teise testitava nimi), palun andke mulle oma kaart. Ma loen ette ülesande (lugege 

teemakaardilt pealkiri ja ülesanne). 

Sõnavõtu pikkus on 1 minut. Palun, te võite nüüd alustada. 

Pärast sõnavõttu pöörduge esimese testitava poole: 

(Öelge testitava nimi), millised on teie küsimused? 

Kui küsimused ei ole asjakohased või esimene testitav ei küsi midagi, esitage ise üks-kaks 

küsimust. 

Tänage testitavaid ja minge järgmise ülesande juurde. 

 


