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Saksa keele peaspetsialist 
 
 
 

Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest 
 

2021. aastal toimusid rahvusvahelised saksa keele eksamid taaskord vabatahtlikus 

vormis ehk osalemine võõrkeeleeksamil ei olnud kohustuslik. Seega tuleb 

tulemuste võrdlemisel silmas pidada ka asjaolu, et eksami valisid vaid väga 

motiveeritud ning enda keeleoskustasemes kindlad olevad õpilased.  

 

Üldiselt eksamitest: riigieksam on alates 2014. a asendatud rahvusvaheliselt 

tunnustatud saksa keele eksamitega – Goethe-Zertifikat B1-taseme eksami, 

Goethe-Zertifikat B2-taseme eksami, Saksa II astme keelediplomi eksami 

(Deutsches Sprachdiplom Stufe II) ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksamiga  

(Prüfung  der Allgemeinen Hochschulreife  im  Fach  Deutsch).  Eksameid  Goethe-

Zertifikat  B1  ja  Goethe- Zertifikat  B2  viib  vastava  lepingu  alusel  läbi  Goethe  

Instituudi  eksamikeskus Tallinna Kultuuriinstituut koostöös Haridus- ja 

Noorteametiga. Õpilased registreeruvad eksamile Haridus- ja Noorteameti kaudu, 

eksamil osalemise tasu maksab õpilase eest riik. Saksa II astme keelediplomi 

eksamiga saavad saksa keele riigieksami asendada need õpilased, kes õpivad 

koolis, millele Saksamaa Liitvabariigi Välismaise Koolivõrgu keskus on andnud   

vastava   loa.   Käesoleva   õa   seisuga   on   selline   õigus   12   Eesti 

üldhariduskoolil.  Saksa  üldise  kõrgkooliküpsuse  eksamiga  saavad  saksa  keele 

riigieksami asendada Tallinna Saksa Gümnaasiumi (TSG) saksakeelse osakonna 

õpilased. 

 

Alates aastast 2021 on Tallinna Saksa Kultuuriinstituut koos Goethe Instituudi ja 

Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitanud pilootprojekti, mille käigus on 

õpilastel võimalik osaleda esmakordselt ka Goethe-Zertifikat C1 eksamil. Antud 

eksam on suunatud nendele õpilastele, kes on oma teadmistes ületanud õppekavas 
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ettenähtud B2-taseme ning soovivad eksamit sooritada C1-tasemel ning ei õpi 

Saksa Välismaise Koolivõrgustiku koolides, kus on võimalik sooritada Saksa II 

astme keelediplomi eksam, mis mõõdab samuti C1-taset. Need eksamid ei toimu 

tavapärasel kevadisel eksamiperioodil ning õpilastel tuleb soovi korral ühendust 

võtta otse Tallinna Saksa Kultuuriinstituudiga sobiva eksamiaja kokku leppimiseks.  

 

Ministri määruses nr 54 § 27 lõikes 15 esitatud tingimustel võib õpilane saksa keele 
 
riigieksami sooritamise asemel esitada ka omal käel sooritatud rahvusvaheliselt 

tunnustatud   saksa   keele    eksami   tunnistuse   või   tõendi   (vähemalt   B1 

keeleoskustase). Seega tuleb ka pilootprojektis osalevatel C1-taseme eksamit 

sooritavatel eksaminandidel esitada keeleoskustunnistus Harnole hiljemalt 20. 

jaanuariks, mis vabastaks neid võõrkeeleeksamist. 

 

Samuti on õpilasel õigus ja võimalus sooritada mitu võõrkeeleeksamit. Antud juhul 

võib  kool  soovi  korral  arvestada  rahvusvaheliselt  tunnustatud  saksa  keele 

eksameid ka koolieksamina. 

Järgnevas analüüsis esitatakse 2021. a saksa keele rahvusvaheliselt tunnustatud 
 
eksamitel osalenute üldandmed ja tulemused, seda ka erinevate eksamite lõikes.
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Ülevaade  saksa  keele  riigieksamit  asendavate  eksamite  tulemustest 
 

2020./2021. õa. 
 

 

2020/2021. õa toimusid saksa keele  riigieksamina  juba kaheksandat  korda ainult 

rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamid. Kokku  osales  2021.  a  

erinevatel  saksa  keele  eksamitel 136 õpilast. Kuna nii eelneval kui ka sel aastal 

olid eksamid vabatahtlikud, ei saa numbrite osas kahe aasta võrdluses 

põhjapanevaid järeldusi teha. Mõningane langus toimus seekord Saksa II astme 

keelediplomi eksaminandide hulgas ning võrreldes varasemate aastatega on 

vähemaks jäänud ka Goethe eksamitel osalejaid. Kindlat põhjust selleks on raske 

välja tuua, kuid kindlasti mängib rolli riigieksamite vabatahtlikuks muutumine. Kuigi 

gümnaasiumiastmes õpib olenevalt õppeaastast 700-800 õpilast saksa keele 

kursustel, mille eesmärgiks on B2-tase, otsustab siiski vaid murdosa neist õpilastest 

saksa keele eksami kasuks. Põhjuseks võib olla kas tasemele mitte jõudmine, 

vähene huvi keele vastu või hoopis nö lihtsama vastupanu minek valides eksamiks 

inglise keele, mis ümbritseb meid ühiskonnas nagunii igapäevaselt. Kindlasti aitaks 

väikeste võõrkeelte (saksa, prantsuse, hispaania jne) propageerimisele kaasa see, 

kui koolid otsustaksid esimese võõrkeelena õpetada mõnda teist keelt peale inglise 

keele.  

 

Goethe Zertifikat B1 taseme eksamil osales 23 õpilast, Goethe Zertifikat B2 taseme 

eksamil 18 õpilast, Saksa II astme keelediplomi eksamil 60 õpilast ja Saksa üldise 

kõrgkooliküpsuse eksamil 23 õpilast. Keeleoskustunnistusi esitati kokku 12 (vt. 

joonis 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. 2021. aasta eksaminandide jaotus eksamite lõikes
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Ülevaade Saksa II astme keelediplomi eksami tulemustest 

 

Saksa  II  astme  keelediplomi  eksamit  tunnustatakse  saksa  keele  riigieksamina 

alates  2000.  aastast.  Eksami  sihtrühm  on  Saksamaa  LV  Välismaise  Koolivõrgu 

keskuse  tunnustatud  keelediplomikoolide  16-18  aastased  õpilased,  kes  peaksid 

eksami sooritamise ajaks olema läbinud 800-1200 akadeemilist tundi saksa keele 

kui  võõrkeele  õpet.  Eestis  on  käesoleva  õa  seisuga  12  keelediplomikooli  ning 

keelediplomi   eksami   sooritavad   valdavalt   gümnaasiumilõpetajad,   harvadel 

juhtudel ka 11. klassi õpilased. Eksami kirjalik osa viidi sel aastal esmakordselt läbi 

igas koolis eraldi vältimaks õpilaste võimalikku ristnakatumist. 

 

Saksa II astme keelediplomi eksam mõõdab keeleoskust üle kahe taseme – B2/C1 

– ning koosneb neljast võrdse kaaluga osast, millest igaüks annab 25% eksami 

kogutulemusest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine. Eksam loetakse 

sooritatuks,  kui  kõigis  osaoskustes  on  saavutatud  vähemalt  B2-tase.  Eksami 

kogutulemuseks loetakse C1-tase juhul, kui kõik osaoskused on C1-tasemel, ning 

B2-tase  juhul,  kui  kõik  osaoskused  on  vähemalt  B2-tasemel.  Neil  juhtudel 

väljastatakse eksaminandile Saksa II astme keelediplom (Deutsches Sprachdiplom 

der  Kultusministerkonferenz  –  Zweite  Stufe),  mis  tõendab,  et  eksaminandil  

on olemas Saksamaa kõrgkoolides õppimiseks vajalikud keeleteadmised. Kui 

nõutud keeleoskustase   (vähemalt   B2)   jääb   saavutamata   kasvõi   ühes   

osaoskuses, väljastatakse eksaminandile tõend positiivselt sooritatud osaoskuste 

tulemustega (Bescheinigung). 

 

Õppeaastal  2020/2021  osales  Saksa  II  astme  keelediplomi  eksamil  kokku  60 

eksaminandi.  

Eksaminandide  seas  oli  18  noormeest  ja  42  tütarlast. 

Esindatud  olid üheksa  kooli  eksaminandid.  Kõige  rohkem  eksaminande (27)  

oli  Kadrioru  Saksa  Gümnaasiumist, järgnesid  Tallinna Saksa Gümnaasium (7), 

Tallinna 53. Keskkool (7) ning Loo Keskkool (5) (vt. tabel 1).  
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Joonis 2. Eksami tulemuste jaotus sugude lõikes. 
 
 

Antud eksamite suureks murekohaks on ka Saksa Välismaise Koolihariduse (ZfA) 

sõnul väga madal eksaminandide arv. Tulenevalt partnervõrgustiku tingimustest 

peab igas koolis olema igal aastal kindel arv eksaminande, kes sooritab eksami 

positiivsele tulemusele võrgustikku jäämise nimel. Paljud õpilased suunduvad aga 

pärast põhikooli õppima koolidesse, mis ei kuulu võrgustikku ning seeläbi puudub 

neil ka võimalus eksamil osaleda. Samuti tulevad gümnaasiumitesse kokku 

õpilased erinevatest koolidest, kellel ei ole ilmtingimata täidetud tingimused 

eksamil osalemiseks. See kõik vähendab niigi väikest õppurite arvu ning eks ka 

selle eksami puhul on suureks konkurendiks teised võõrkeeled. Ka ZfA esindajad 

Eestis on selle poolt, et koolid alustaksid esimese võõrkeelega võimalikult vara 

ning see võiks olla inglise keelest erinev keel.  

 

Tabel 1. Eksaminandide jaotus koolide lõikes 
 

 

Kool Eksaminandide arv 

Hugo Treffneri Gümnaasium 2 

Kadrioru Saksa Gümnaasium 27 

Loo Keskkool 5 

Miina Härma Gümnaasium 3 
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Rocca al Mare Kool 3 

Tallinna 53. Keskkool 7 

Tallinna Saksa Gümnaasium 7 

Tallinna Õismäe Gümnaasium 4 

Viljandi Gümnaasium 2 

Kokku 60 

 

Kõige tugevamad olid õpilased rääkimisosas, kus keskmine sooritusprotsent oli 

lausa 71,2. Sellele järgnesid lugemine 63,5% ja kuulamine 63,2%. Kõige keerulisem 

oli eksaminandide jaoks kirjutamisosa, mille sooritusprotsent oli 56,7 (vt. ka Joonis 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Eksami tulemuste jaotus osaoskuste lõikes. 

 

 

Lisaks Saksa II astme keelediplomi eksamil osalenutele osales 2021. aastal lausa 
 

247   eksaminandi   Saksamaa   LV   Välismaise   Koolivõrgukeskuse   ja   Eesti 

keelediplomikoolide koostöös läbi viidud Saksa I astme keelediplomi eksamil, mis 

mõõdab keeleoskust üle kahe taseme – A2/B1. 

 

Suur osa nendest õpilastest sooritas eksami põhikooli lõpus. Kuna antud eksamit ei 

tunnustata põhikoolis riigieksamina – küll aga võib sama diplomiga lõpetada 
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gümnaasiumi – peavad õpilased ikkagi ka riigieksami sooritama ning teevad seeläbi 

põhikooli lõpus kokku lausa neli eksamit nõutud kolme asemel. Kui ka 

rahvusvahelised eksamid saaksid põhikoolis tunnustust, oleks õpilastel ehk ka 

rohkem motivatsiooni õpingutega gümnaasiumiastmes jätkata, et järgmisele 

keeletasemele jõuda.  

 

 

Ülevaade Goethe Zertifikat B1 eksami tulemustest 
 
 

 
Goethe  Instituudi  välja  töötatud  Goethe  Zertifikat  B1  eksamit  on  saksa  keele 

riigieksamina   võimalik   sooritada   alates   2013.   aastast   (tollal   katseeksam 

paralleelselt Eestis välja töötatud saksa keele riigieksamiga) ning see mõõdab EN 

keeleoskustaset B1. Eksami sihtrühm on suhtlusläve tasemel täiskasvanud õppija, 

kes on soovitavalt vähemalt 16-aastane ning õppinud saksa keelt võõrkeelena. B1- 

tasemele jõudmiseks peaks õppur Goethe Instituudi kodulehe andmetel sõltuvalt 

eelteadmistest ja õpitingimustest läbima 350-650 akadeemilist tundi saksa keele 

õpet. Riigieksamina sooritavad antud eksami valdavalt gümnaasiumilõpetajad (sh 

mittestatsionaarses õppevormis õppijad), harvadel juhtudel ka 11. klassi õpilased. 

Eksamid viiakse läbi tsentraliseeritult enamasti Tallinnas, Tartus ja Narvas. 

 

Goethe  Zertifikat  B1  puhul  on  tegemist  mooduleksamiga,  mis  koosneb  neljast 

eraldiseisvast osaoskusest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine. Iga 

mooduli eest on võimalik saada kuni 100 punkti, eksami kogutulemust ei esitata. 

Moodul   loetakse   sooritatuks,   kui   on   saadud   vähemalt   60   punkti   (60%) 

maksimaalselt  võimalikest  punktidest.  Sel  juhul  väljastatakse  eksaminandile 

vastav  keeleoskustunnistus  (Goethe  Zertifikat  B1),  millele  kantakse  tulemus 

punktidena ning tunnistuse tagaküljele ka sõnalises vormis hinnang (väga hea, hea,  

rahuldav,  piisav).  Kui nõutud  keeleoskus  jääb  saavutamata,  väljastatakse 

eksaminandile   tõend   eksamil   osalemise   ja   saavutatud   tulemuse   kohta 

(Teilnahmebestätigung). Tunnistused või tõendid väljastatakse Goethe Instituudi 

poolt iga mooduli kohta eraldi. 

 

2021. a osales Goethe Zertifikat B1 eksamil 23 eksaminandi 12st erinevast koolist. 

Kõige rohkem eksaminande oli seekord Viimsi Gümnaasiumist (6) ning Jõgevamaa 

Gümnaasiumist (4). Ülejäänud koolid olid esindatud ühe või kahe eksaminandiga.  
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Tabel 2. Eksaminandide jaotus koolide lõikes 

 

Kool Eksaminandide 

arv 

Audentese Spordigümnaasium Otepää filiaal 1 

Jõgevamaa Gümnaasium 4 

Lasnamäe Gümnaasium 1 

Narva Kreenholmi Gümnaasium 2 

Paide Täiskasvanute Keskkool 1 

Põlva Gümnaasium 1 

Pärnu Koidula Gümnaasium 1 

Tallinna Humanitaargümnaasium 1 

Tallinna Mustjõe Gümnaasium 1 

Tallinna Muusikakeskkool 1 

Tallinna Saksa Gümnaasium 1 

Viimsi Gümnaasium 6 

Kooli nimi teadmata 2 

 

 

23st õpilasest saavutas B1-taseme 21 õpilast ehk vaid kaks eksaminandi ei 

tõestanud vajaminevat keeleoskust. Kui varemalt on B1-taseme eksamil osalenud 

üsna palju õpilasi, kes valivad selle eksami vaid kohustuslikus korras ilma sisemise 

motivatsioonita, siis nii eelmisel kui ka sel aastal on eksami valinud õpilased üsna 

hästi kursis oma keeletasemega. Samuti ei olnud eksamil katkestajaid ning kõik 

eksaminandid osalesid kõikidel osaoskustel. 

 

Tabel 3. Eksaminandide jaotus punktide lõikes 

 

Grupp M N Kokku 

41-50 1 1 2 

51-60 1 3 4 

61-70 0 4 4 

71-80 4 5 9 

81-90 2 0 2 

91-100 0 2 2 

Kokku 8 15 23 
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Kõige  tugevamad  olid  eksaminandid  seekord rääkimisosas,  kolme ülejäänud osa 

tulemused jaotusid üsna võrdselt. Oli ka väga tublisid eksaminande, kes saavutasid 

maksimaalse või selle lähedase tulemuse. Nemad oleksid suure tõenäosusega 

võinud valida ka B2-taseme eksami ning ka selle edukalt sooritanud. Positiivse 

üllatusena ei saanud sel aastal ükski eksaminand üheski osaoskuses null punkti 

(vt. Tabel 4). 

 

 
 
 

Tabel 4. Eksaminandide tulemused osaoskustes 
 
 

 N Max võimalik Keskm Keskm % Min Max St.hälve 

Lugemine 23 100 67.0 67.0 37 100 16.78 

Kuulamine 23 100 68.7 68.7 40 97 13.31 

Kirjutamine 23 100 69.1 69.1 34 96 19.72 

Rääkimine 23 100 75.6 75.6 55 100 12.86 

Kogu eksam 23 400 280.4 70.1 190 385 52.34 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Eksami tulemuste jaotus. 
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Võrreldes erinevate osaoskuste keskmisi sooritusprotsente nelja aasta lõikes, mil 

antud eksamit on saksa keele riigieksamina läbi viidud, on viimase kolme aasta 

tulemused oluliselt ebaühtlasemad kui katseeksami aastal 2013.  Kuna 2013. a 

võisid  õpilased  juhul,  kui  nad  ei olnud  rahul oma  rahvusvaheliselt  tunnustatud 

eksami tulemusega, ikkagi veel sooritada riigieksami, siis võib eeldada, et 2013. a 

Goethe  eksamite  statistika  aluseks  oli  homogeensem  väga  hea  keeleoskusega 

kontingent, mida peegeldavad ka ühtlaselt kõrged tulemused erinevate osaoskuste 

lõikes. 

 

Alates  2014.  a  on  eksaminandide  kontingent  oluliselt  kirjum.  Kui  2014.  a 

joonistusid  selgelt  välja  nõrgemad  tulemused  produktiivsetes  osaoskustes,  siis 

2015. a osutus küll endiselt madalaimaks kirjutamise keskmine tulemus, kuid pea 

samal tasemel olid ka rääkimise ja lugemise keskmised tulemused. 2019. aastal on 

tulemused eelnevatest aastatest mõnevõrra madalamad (vt tabel 5). 

 

Tabel 5. Goethe-Zertifikat B1 taseme eksami tulemused osaoskuste lõikes 2013– 
 

2021 
 

Osaoskus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

Lugemine 83,8 61 55 66 61 66 58.4 67.0 

Kuulamine 82,9 56,7 58 64 58 61 56.0 68.7 

Kirjutamine 84,9 47,8 52 55 55 62 48.7 69.1 

Rääkimine 85,2 51,4 55 60 52 62 52.5 75.6 

 % % % % % % % % 
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Ülevaade Goethe Zertifikat B2 eksami tulemustest 
 
 
 

 
Goethe  Instituudi  välja  töötatud  Goethe  Zertifikat  B2  eksamit  on  saksa  keele 

riigieksamina   võimalik   sooritada   alates   2013.   aastast   (tollal   katseeksam 

paralleelselt Eestis välja töötatud saksa keele riigieksamiga) ning see mõõdab EN 

keeleoskustaset B2. Eksami sihtrühm on edasijõudnu tasemel täiskasvanud õppija, 

kes on soovitavalt vähemalt 16-aastane ning õppinud saksa keelt võõrkeelena. B2 

tasemele jõudmiseks peaks õppur Goethe Instituudi kodulehe andmetel sõltuvalt 

eelteadmistest ja õpitingimustest läbi 600 kuni 800 akadeemilist tundi saksa keele 

õpet.    Saksa    keele    riigieksamina    sooritavad    antud    eksami    valdavalt 

gümnaasiumilõpetajad  (sh  mittestatsionaarses  õppevormis  õppijad),  harvadel 

juhtudel  ka   11.  klassi  õpilased   või  varemlõpetanud.  Eksamid   viiakse   läbi 

tsentraliseeritud Tallinnas, Tartus ja Narvas. 

 

Goethe Zertifikat B2 eksamil on alates õppeaastast 2019/2020 uus formaat, mis 

sarnaneb B1-taseme eksamile. Tegemist  on nüüd mooduleksamiga,  mis  koosneb  

neljast eraldiseisvast osaoskusest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine. 

Iga mooduli eest on võimalik saada kuni 100 punkti, eksami kogutulemust ei esitata. 

Moodul   loetakse   sooritatuks,   kui   on   saadud   vähemalt   60   punkti   (60%) 

maksimaalselt  võimalikest  punktidest.  Sel  juhul  väljastatakse  eksaminandile 

vastav  keeleoskustunnistus  (Goethe  Zertifikat  B2),  millele  kantakse  tulemus 

punktidena ning tunnistuse tagaküljele ka sõnalises vormis hinnang (väga hea, hea,  

rahuldav,  piisav).  Kui nõutud  keeleoskus  jääb  saavutamata,  väljastatakse 

eksaminandile   tõend   eksamil   osalemise   ja   saavutatud   tulemuse   kohta 

(Teilnahmebestätigung). Tunnistused või tõendid väljastatakse Goethe Instituudi 

poolt iga mooduli kohta eraldi. Soovitame õpetajatel, kes ei ole veel eksami uue 

formaadiga kokku puutunud kindlasti osaleda Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi ja 

Harno koostöös peetaval eksamite infoseminaril.  

  

 

2021. aastal osales Goethe Zertifikat B2 eksamil 18 eksaminandi  12st erinevast  

koolist (vt. tabel 6).  
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Tabel 6. Eksaminandide jaotus koolide lõikes 

 
Kool Eksaminandide arv 

G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool 1 

Gustav Adolfi Gümnaasium 1 

Lähte Ühisgümnaasium 1 

Narva Kreenholmi Gümnaasium 1 

Tallinna 32. Keskkool 1 

Tallinna Humanitaargümnaasium 3 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 2 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 1 

Tallinna Reaalkool 2 

Tallinna Tõnismäe Reaalkool 2 

Tallinna Vaba Waldorfkool 1 

Kooli nimi teadmata 2 

Kokku 30 

 

Kõik eksamil osalenud õpilased saavutasid vajaliku B2-keeletaseme.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Eksami tulemuste jaotus. 
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Tabel 7. Eksaminandide jaotus punktide lõikes 
 

Grupp M N Kokku 

71-80 1 0 1 

81-90 8 7 15 

91-100 1 1 2 

Kokku 10 8 18 

 

 

 
Tabel 8. Eksaminandide tulemused osaoskustes 

 

 N Max võimalik Keskm Keskm % Min Max St.hälve 

Lugemine 18 100 84.0 84.0 60 100 10.69 

Kuulamine 18 100 83.7 83.7 70 93 6.45 

Kirjutamine 18 100 83.1 83.1 69 97 9.74 

Rääkimine 18 100 90.6 90.6 82 100 5.16 

Kogu eksam 18 400 341.3 85.3 288 365 18.37 

 

 

Sarnaselt  eelmise  aastaga  eristub  teiste  osaoskuste  tulemustest  veidi  kõrgem 

rääkimise tulemus, kuid vahed rääkimise ja teiste osaoskuste tulemuste vahel on 

pisut väiksemad. Rääkimisosa sedavõrd kõrge tulemuse kohta võib vaid oletusi 

teha. Tõenäoliselt olid rääkimisülesanded antud kontingendile väga kerged, mis 

aga hea keeleoskusega inimeste korral ei ole üllatav. Kuivõrd keelt õpetatakse 

kommunikatiivsest aspektist lähtudes ja suulises suhtluses toimetulek seatakse 

tihti õigustatult esikohale, võib see peegelduda ka vastava eksamiosa kõrgetes 

tulemustes. 

 

Tabel 9. Goethe-Zertifikat B2 taseme eksami tulemused osaoskuste lõikes 2013–2021 
 
Osaoskus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

Lugemine 76 55,7 70 66 62 64 67.5 84.0 

Kuulamine 75 62,7 80 72 72 72 69.7 83.7 

Kirjutamine 73,5 42,3 74 67 65 64 64.1 83.1 

Rääkimine 88,6 81,1 92 84 83 77 79.7 90.6 

 % % % % % % % % 
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Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam 
 

 
 
 

Saksa  üldise  kõrgkooliküpsuse  saksa  keele  eksamit  tunnustatakse  saksa  keele 

riigieksamina  alates  2002.  aastast.  Eksami  sihtrühm  Eestis  on  Tallinna  Saksa 

Gümnaasiumi  saksakeelse  osakonna  lõpetajad,  kes  alates  7.  klassist  osalevad 

saksakeelses  aineõppes.  Sisuliselt  on  antud  saksa  keele  eksami  näol  tegemist 

saksa  keele  kui  emakeele  eksamiga,  mille  taset  EN  keeleoskustasemetega  ei 

mõõdeta  ja  mille  saksa  keelt  mitte  emakeelena  kõneleja  suudab  positiivselt 

sooritada vaid väga kõrge keeleoskustaseme korral. Ministri määruse nr 54 põhjal 

loetakse  punktid  vahemikus  1–4  vastavaks  keeleoskustasemega  B2  ja  punktid 

vahemikus 5–15 vastavaks keeleoskustasemega C1. Eksami edukas sooritamine 

tõendab,   et   eksaminandil   on   olemas   vajalikud   keeleteadmised   alustamaks 

õpinguid mistahes erialal Saksamaa kõrgkoolides. 

 

2021. a osales antud eksamil 23 õpilast, kellest 16 oli nais- ning 7 meessoost. 

Keskmiselt said eksaminandid eksamil 8  punkti  15  võimalikust.  23st 

eksaminandist saavutas üks õpilane taseme B2 ja 22 õpilast taseme C1. Antud 

eksami puhul on eksaminandide tase läbi aastate ühtlaselt kõrge ning 

märkimisväärseid langusi ei ole võimalik täheldada.  

 

 

Tabel 10. Eksaminandide tulemus sugude lõikes. 

 

Sugu Eksaminande Keskmine Keskmine % Min tulemus Max tulemus  B2 C1  

M 7 8.4 56.2 6 13  0 7  

N 16 8.3 55.0 4 14     1 15  

Kokku 23 8.3 55.4 4 14  1 22  
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Kokkuvõte 
 

 
 

 

2021. aastal oli gümnaasiumilõpetajal võimalik saksa keele riigieksam asendada 

nelja  erineva  rahvusvaheliselt  tunnustatud  eksamiga,  lisaks  võis  esitada  juba 

sooritatud eksami kohta keeleoskustunnistuse. Seda võimalust kasutas 2021. a 12 

keeleõppijat. Alates sellest sügisest on õpilastel võimalik osaleda ka Goethe 

Zertifikat C1 eksamil, mille tunnistus samuti riigieksamist vabastab.  

 

Saksa II astme keelediplomi puhul on märgata mõningast iga-aastast langust 

osalejate arvus. Ühe põhjusena võib siinkohal ilmselt välja tuua juba varem 

mainitud riigigümnaasiumide tekke, mille tõttu ei ole õpilastel võimalik läbida 

vajalik arv saksa keele tunde eksami sooritamiseks. Lahendusena näeb nii Harno  

kui ka Saksa Välismaise Koolihariduse partnervõrgustik (ZfA) võimalust alustada 

B-keele õppega juba varakult. Seeläbi oleks õpilastel rohkem aega ning võimalusi 

osaleda eksamil ning sooritada see ka positiivsele tulemusele. 

 

Erinevate   eksamite   lõikes   olid   tulemused   ühtlaselt head. Kuigi eksaminande 

oli vähe ning nende ettevalmistus sai kindlasti tänu praegusele riiklikule 

terviseolukorrale kannatada, olid tulemused siiski üle keskmise head. Erinevatel 

eksamitel osaoskuste tulemusi võrreldes võib väita, et levinud arusaam sellest,   et   

erilist   tähelepanu   vajab   just   produktiivsete   osaoskuste,   eriti kirjutamisoskuse  

arendamine,  ei  pea  alati  paika.  Mitme  eksami  tulemused osutavad   vajadusele   

tegeleda   võrdväärselt   ja   eesmärgistatult   kõigi   nelja osaoskuse arendamisega, 

mis on keeleõppimise seisukohalt ka kõige loomulikum. 

 
 

Kokkuvõtlikult võib 2021. a saksa  keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite 

sessiooni   lugeda   kordaläinuks.   Võimalus   valida   erinevate   rahvusvaheliselt 

tunnustatud    eksamite    vahel    ning    omandada    rahvusvaheliselt    kehtiv 

keeleoskustunnistus  on  huvi  saksa  keele  eksami  vastu  tõstnud.  Eksaminande 

lisandub   koolidest,   kelle   õpilastel   eelnevalt   rahvusvaheliselt   tunnustatud 

keeleeksamil   osalemise   võimalus   puudus.   Samuti   lasevad   nüüdseks   juba 

paariaastane    kogemus    ainult    rahvusvaheliselt    tunnustatud    eksamitega 

riigieksamite süsteemis ning toimunud teavitusseminarid õpetajatele eksamiteks 

tõhusamalt valmistuda.
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