
Ülevaade eksamist Goethe-Zertifikat B1 

Eksami sihtrühm 

Eksam on mõeldud iseseisva keelekasutaja suhtlusläve tasemel täiskasvanud õppijatele, kes 

on õppinud saksa keelt võõrkeelena. Üldjuhul on eksaminandide minimaalne vanus 16 aastat.  

Keeleoskustase  

Eksam Goethe-Zertifikat B1 vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuest tasemest 

kolmandale (B1). 

Eksami edukas sooritamine näitab, et eksaminand: 

 mõistab argivestlustes ja valjuhääldist või raadiost tulevates teadetes olulist infot ka 

üksikasjus;  

 mõistab täpselt olulist infot ajalehetekstides, statistikas ja argielu puudutavates 

kirjeldustes;  

 oskab kirjutada seostatud eraviisilisi ja poolametlikke teateid, nt kirju ja meile;  

 oskab arendada lihtsamat vestlust endale huvi pakkuval teemal, väljendada lühidalt oma 

arvamust ja kohaselt reageerida vestluspartneri arvamusavaldusele;  

 oskab argiolukordades (juhtunust) ette kanda, ettepanekut teha ja partneriga milleski 

kokku leppida.  

 

Eksami osad ja kestus 

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik osa omakorda lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisosast. Iga osa kestus on ette antud. Eksami kirjalik osa kestab 2 tundi 45 minutit, 

suuline osa 15 minutit.  

 

• Lugemine  65 min 

• Kuulamine  40 min 

• Kirjutamine  60 min 

• Rääkimine  15 min paaris, 10 min üksinda    

  



 

Ülesanded ja testitavad oskused 

Lugemisosa 

Lugemisosa koosneb viiest ülesandest, kokku on 30 üksikküsimust. Lugemisosa alustekstid 

on erinevat liiki, nt kuulutused, lugejakirjad, ajakirjanduslikud tekstid, eeskirjad. 

Ülesannetega mõõdetakse oskust leida tekstist valikulist infot, mõista nii põhiväiteid ja 

üksikasju kui ka autori suhtumist. 

 

 

ül tekstiliik ülesande tüüp üksik-

küsimusi 

1 blogi sissekanded  õige-vale 6 

2 ajalehe või ajakirja artiklid valikvastusega ülesanded (kolmene valik) 6 

3 kuulutused sobitamisülesanne 7 

4 lugejakirjad jah/ei 7 

5 juhend, eeskiri vms valikvastusega ülesanded (kolmene valik) 4 

 

1. ülesande alustekstiks on blogi sissekanne, mille kohta tuleb otsustada, kas ülesandes 

esitatud väide on õige või vale.   

2. ülesanne koosneb kahest ajakirjanduslikust tekstist, millest kummagi kohta tuleb 

lahendada kolm valikvastusega ülesannet (kolmene valik). 

3. ülesandes tuleb isikute kirjeldused (7) sobitada kuulutuste tekstidega (9), mis kas 

vastavad kirjeldatud isikute vajadustele või mitte. Iga kuulutust võib kasutada ainult 

korra ja on võimalik, et mõnele isikule ei sobi ükski kuulutus.  

4. ülesande aluseks on lugejakirjad, mis väljendavad autorite suhtumist mingisse 

probleemi või nähtusesse. Eksaminand peab seitsme valikvastusega ülesande 

lahendamisel otsustama, kas autor on mingi asja poolt või vastu. 

5. ülesande aluseks on juhend või eeskiri. Eksaminandil tuleb lahendada neli kolme 

valikuga valikvastusülesannet. 



Kuulamine  

Kuulamisosa koosneb neljast ülesandest, kokku on 30 üksikküsimust. Esimese ja neljanda ülesande 

tekste kuulatakse kaks korda, ülejäänuid ainult üks kord. Ülesannetega mõõdetakse oskust leida 

tekstist valikulist infot, mõista nii põhiväiteid kui üksikasju. 

 

ül tekstiliik ülesande tüüp üksik-

küsimusi 

1 5 lühiteksti (nt teade 

kõnepostis, raadiouudis) 

valikvastusega ülesanded (kolmene valik 

ja õige-vale)  

10 

2 pikem monoloogiline tekst 

(nt giidi seletused) 

valikvastusega ülesanded (kolmene valik) 5 

3 dialoogiline tekst 

(sõpradevaheline vestlus 

igapäevasel teemal) 

õige-vale 7 

4 diskussioon sobitamine (inimene – seisukoht) 8 

 

1. ülesande aluseks on viis lühiteksti (nt teade kõnepostis, raadiouudis), igat neist 

kuulatakse kaks korda. Iga teksti kohta on koostatud kaks valikvastusega ülesannet: üks 

õige-vale-tüüpi ja üks kolmese valikuga ülesanne. 

2. ülesande aluseks on pikem monoloogiline tekst (nt giidi seletused). Teksti kuulatakse 

üks kord ja selle kohta tuleb lahendada seitse valikvastusega (kolmene valik) ülesannet. 

3. ülesande aluseks on sõpradevaheline dialoog igapäevasel teemal. Teksti kuulatakse üks 

kord ja selle kohta tuleb lahendada seitse õige-vale-tüüpi ülesannet.  

4. ülesande aluseks on diskussioon, milles osalevad kolm inimest. Teksti kuulatakse kaks 

korda. Eksaminand peab kaheksa sobitamisülesande lahendamisel otsustama, kelle 

seisukohta kolmest diskussioonil osalejast ülesande väide väljendab. 

 

 

Kirjutamine 

Kirjutamisosa koosneb kolmest ülesandest, kus tuleb kirjutada erinevat liiki tekste. Esimene ja kolmas 

tekst on e-kirjad erinevate adressaatidega, teine ülesanne on avalik postitus (nt foorumis). Kokku on 

ülesannete lahendamiseks aega 60 minutit, mis võiks jaotuda järgmiselt:  

1. ülesanne  20 minutit 

2.  ülesanne  25 minutit 



3. ülesanne  15 minutit 

 

ül oskus tekstiliik teksti 

pikkus 

1 kirjeldamine, põhjendamine, 

ettepaneku tegemine 

isiklik e-kiri sõbrale v tuttavale 80 sõna 

2 isikliku arvamuse avaldamine sissekanne foorumis 80 sõna 

3 vabandamine, palve esitamine 

jm 

e-kiri võõrale või kõrgemalseisvale isikule 

(nt õpetajale või võimalikule tööandjale) 

40 sõna 

 

Rääkimine  

Rääkimisosa on paariseksam, st eksamineeritakse korraga kahte eksaminandi. Selles osas on kolm 

ülesannet: koos partneriga millegi plaanimine, teema esitlus ning oma ja partneri teemast rääkimine. 

Kummalgi partneril on esitluse jaoks oma teema. 

 

ül oskus sisend 

1 koos partneriga millegi planeerimine (ettepanekute tegemine, 

neile reageerimine, ettepanekute kaalumine ja arutamine) 

situatsioon ja sisupunktid 

arutluseks 

2 teema esitlus 5 slaidi väljatrükina, juhendid 

3 oma ja partneri teemast rääkimine (tagasiside andmine, 

küsimuste esitamine ja neile vastamine) 

kuuldud esitlus 

 

1. ülesanne mõõdab suhtlusoskust. Ülesanne on vestlus, mille käigus kaks eksaminandi 

peavad lahendama praktilise suhtlusülesande.  

2. ülesanne mõõdab suulise esinemise oskust. Esitluse aluseks on viis slaidi, mille 

käsitlemise kohta on antud ka juhendid. Ettevalmistusajal võib eksaminand märkmeid 

teha ja neid esitlusel kasutada.  

3. ülesanne koosneb kahest osast. Pärast oma esitlust tuleb reageerida partneri tagasisidele 

ning partneri ja eksamineerija küsimustele. Pärast partneri presentatsiooni tuleb talle 

anda tagasisidet ja esitada küsimus esitluse kohta. 



 

Hindamine 

 

Eksami sooritust hindavad kaks vastavat sertifikaati omavat eksamineerijat. Eksami lugemis- 

ja kuulamisosa hinnatakse võtme põhjal.  

Kirjutamisosa hindamisel lähtutakse hindamisskaalast. Kõiki kirjutamisosa ülesandeid 

hinnatakse nelja kriteeriumi alusel: ülesande täitmine, teksti sidusus, sõnavara, keele 

struktuur. Kirjutamisosa hindamisskaala on kättesaadav GI kodulehel harjutusmaterjalide all 

(Prüferblätter). 

Rääkimisosa hindavad kaks sõltumatut hindajat. Kõiki suulise osa ülesandeid hinnatakse 

ülesande täitmise ja häälduse aspektist. Esimest ja teist ülesannet hinnatakse sõnavara ja keele 

struktuuri aspektist. Esimest ülesannet hinnatakse veel suhtluse ning teist ülesannet teksti 

sidususe aspektist. Rääkimisosa hindamisskaala on kättesaadav GI kodulehel 

harjutusmaterjalide all (Prüferblätter). 

 

 


