
Eesti keele B1-taseme kirjutamisosa sooritusnäidised 

Ülesanne. Eesti keele kursustel paluti teil kirjutada jutt teemal tervislik elu. 

Kirjutage: 

 Mida te sööte? 

 Kas ja kui sageli teete sporti? 

 Kuidas end haiguste eest kaitsete? 

 Kuidas ennast ravite? 

Teksti nõutav pikkus umbes 100 sõna. 

Näidis 1 

Tervislik elu 

Mulle meeldib tervislik elu. Tavaliselt hommikuti ma söön putru ja jöön piima või teed. 

Lõunal söön suppi ja salatit. Õhtul mul on köögiviljad või puuviljad. 

Mina käin spordisaalis. Jooksen 2 korda nädalas õhtuti pärast tööd. 

Kuidas ma end kaitsen haiguste eest? See on sport, tervislik toitumine, talvel – sobivad riided 

ja hea meeleolu, muidugi. 

Kui ma olen haige, siis ma olen kodus, vaatan telerit. Minu ravimid on lõbusad filmid, 

saaded, naljakad raamatud. 

Ma olen rahul oma eluga, sellepärast et mul on head sõbrad, hea töö, hea tervislik perekond. 

See on minu hea tervislik elu. 

Näidis 2 

Tervislik elu 

Minu jaoks tervislik elu on väga tähtsam. Iga päev ma tõusen üles kell kaheksa. Kevadel, 

suval ja sügisel hommikuti ma jooksen stadioonil umbes üks kilomeeter. Talvel ma käin saalis 

õhtuti. 

Hommikul ma söön putru ja võileib. Lõunal ma söön suppi ja kala või salatti, aga õhtul ma 

söön putru ja joon mahla. 

Praegu ma teen sporti vähem kui varem. Praegu ma käin saalis ainult 2 korda nädalas. 

Varem ma käisin võrkpallis ja korvpallis. Suvel ma päivitasin ja suplesin. 

Kui ma haigen ma lähen arsti juurde. Mõnikord minu vanaema abistama mulle. Ta teeb kuum 

tee mesiga või vaarikamoosiga. See aitab mulle. 

Aga ma mõtlen, et iga inimene peab hoolitsema oma tervise eest. 



Eesti keele B1-taseme kirjutamisülesanne on hästi täidetud, kui tekst on teemakohane ja katab 

etteantud sisupunkte täielikult. Ülesandest on aru saadud ja vajalik info edasi antud. Tekst 

moodustab loogilise terviku ja sellest arusaamine ei nõua pingutust. Tekstis on grammatika- ja 

õigekirjavigu, mis ei sega mõttest arusaamist. 

Näidistekstid peegeldavad B1-taseme keeleoskust. Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

aspektskaalade alusel vastab kirjutamisoskus B1-tasemele, kui teksti autor: 

 oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste; 

 oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel tuttavatel teemadel; 

 oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja reaktsioone lihtsa seotud 

tekstina; 

 oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 

 oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku teavet või 

edastades seda teistele; suudab edastada kõige olulisemat. 

B1-tasemel keelekasutaja oskab üsna arusaadavalt kirjutada. Ta kasutab tavaolukorras üsna 

õigesti tüüpkeelendeid ja moodustusmalle ning oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid 

sisuüksusi lihtsaks seotud järjendiks. 

Tema keeleoskus on piisav, et väljenduda igapäevateemadel (perekond, huvialad, töö, 

reisimine, päevasündmused). Sõnavara on küllaldane igapäevaste kõneteemade jaoks, kuigi 

vahel võib ette tulla kaudset väljendust. Valdab põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 

vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja olukord on võõras. 

Kirjutamine, kirjavahemärgistus ja teksti paigutus on sedavõrd korrektne, et ei sega jälgimist. 


