
Eesti keele A2-taseme kirjutamisosa sooritusnäidised 

Ülesanne. Eesti keele õpetaja palus teil kirjeldada oma tööpäeva. Kirjutage teemal: 

Minu tööpäev – koht? 

aeg? 

tegevused? 

Teksti pikkus peab olema vähemalt 30 sõna. 

Näidis 1 

Ma töötan Lasteaega „Ajonuška“. lasteaed asub Kohtla-Järve linna, Mõisa tee tänaval. Ma 

töötan kella kaheksani kuni vieteist kümneni. Ma olen majandusjuhataja. Hommikul ma 

vaatan, kas kõik korras laste aega, vaatan vaja midagi pedagoogiabiline. Ma kaisin kaupluses 

ostsin inventar, ehitusematerjale, Mööbel, kõik mis on vaja lasteaega. Parast lõuna ma tegin 

dokumentatsioni. 

Näidis 2 

Ma tõusen hommikul kell 600 ja kohe pesen. Ma riietun. Ma valmistan sööki, jöön ja söön. 

Minu tööpäev algab kell 800 ja kestab 8 tundi. Minu töökoht asub Pääskulasse. See on 

Pääsküla Elektri depoo. Minu töölõpp kell 1700. ma töötan jargi grafiku. See on väga mugav. 

Ma sõidan koju tagasi kell 1900. 

Eesti keele A2-taseme kirjutamisülesanne on hästi täidetud, kui tekst on teemakohane ja õige 

pikkusega ning selle kirjutamisel on arvestatud etteantud sisupunkte (märksõnu). Teksti 

lugemisel peab olema arusaadav, mida testitav öelda tahab. 

Näidistekstid peegeldavad A2-taseme keeleoskust: ülesanded on täidetud asjakohaselt, kõik 

sisupunktid (märksõnad) on täielikult või piisavalt avatud, tekst on teemakohane, loogiline 

ning sobiva pikkusega. Sõnavara on mitmekesine ning ülesande täitmiseks piisav, laused on 

seotud lihtsa põhisidendi „ja“ abil.  Esinevad mõned eksimused sõnade õigekirjas ning vead 

grammatika põhivaras, mis ei sega või kohati häirivad tekstist arusaamist. 

Euroopa keeleõppe raamdokumendi aspektskaalade alusel vastab kirjutamisoskus A2-

tasemele, kui teksti autor: 

 oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju; 

 tuleb lühikesi igapäevaseid väljendeid kasutades toime lihtsates olukordades, mis on 

seotud igapäevatoimingutega;  



 oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel, näiteks oskab lihtsate fraaside 

ja lausetega kirjutada tööst; 

 valdab igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara, mis on piisav, et rahuldada 

põhilisi suhtlusvajadusi. 

A2-tasemel keelekasutaja kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu ka grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildamisel); 

siiski on enamasti selge, mida öelda tahab. Tema keelevara on väike. Ta oskab kasutada lause 

põhimalle ja meeldejäetud fraase ning häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada lühikesi 

sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse. 


