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RÄÄKIMINE 

Teine ülesanne (A) 

Küsimusekaart 

 

Teine ülesanne 

Vastusekaart 

 

TÖÖBÜROO 

Vabad töökohad: 

 palk tingimused 

lasteaiakasvataja 5100 kr eelkooliealiste rühm 

valvur 4680 kr töö vahetustega 

müüja kokkuleppel raamatupood 

 

Maakond:  Ida-Virumaa 

Harjumaa 

Tartumaa 

CV saata:  Telliskivi 15 

Tallinn 

TÖÖBÜROO 

Vabad töökohad? 

Maakond? 

Töötingimused? 

Palk? 

CV saata? 
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Teine ülesanne (B) 

Küsimusekaart 
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Teine ülesanne 

Vastusekaart 

SANATOORIUM 

Ravivõimalused? 

Elamistingimused? 

Toitlustamine? 

Muud teenused? 

Hind?  

Hinnasoodustus? 

Asukoht? 

Kuidas broneerida? 

VÄRSKA SANATOORIUM 

7 päeva sanatooriumis:  

 arsti konsultatsioon 

 1–3 raviprotseduuri päevas (massaaž, ravivannid) 

 elamine kahekohalises toas. 

 kolm toidukorda. 

Lisaks: bassein, saun, ravivõimlemine, mudaravi.  

Hind 2500 krooni. 

Detsembris ja jaanuaris soodushind : 1990 krooni! 

Info ja broneerimine tel 079 64 666 või www.varska.ee 

Värska sanatoorium, Värska vald, Põlvamaa 
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RÄÄKIMINE 

Teine ülesanne 

Eksamineerija tööjuhend 

Öelge testitavatele valju häälega ja aeglaselt: 

Ma annan teile mõlemale kaardi. Teil tuleb vestelda kaardi teemal. 

Osutage testitavale, kellele ulatate küsimusekaardi, ja jätkake: 

(Öelge testitava nimi), kujutage ette olukorda, et helistate (öelge kaardil oleva asutuse, koha 

vmt nimi) ja tahate saada vastust kaardil olevatele küsimustele. Pöörduge oma kaaslase poole 

ning küsige temalt kaardi järgi mõned küsimused. 

Osutage testitavale, kellele ulatate vastusekaardi, ja öelge:  

Teie, (öelge testitava nimi), kujutage ette, et töötate (öelge kaardil oleva asutuse, koha vmt 

nimi). Kaardilt leiate vastused kaaslase küsimustele.  

Kas saite ülesandest aru? 

Vajaduse korral korrake ülesannet. 

Kordamööda testitavatele osutades öelge: 

Teie, (öelge testitava nimi),  palun esitage küsimusi ning teie, (öelge testitava nimi), palun 

vastake! 

Lõpetage keskustelu pärast 4. või 5. küsimust. 

Paluge kaardid endale tagastada. 

Öelge testitavatele: Nüüd annan teile uued kaardid. Osutage kordamööda testitavatele ning 

jätkake: 

Teie, (öelge testitava nimi),  saate nüüd küsida ning teie, (öelge testitava nimi),  saate vastata. 

Ulatage testitavatele kaardid nii, et see, kes enne küsis, saab nüüd vastata ja see, kes enne vastas, 

saab küsida. Öelge testitavatele: 

(Öelge testitava nimi), kujutage ette olukorda, et helistate (öelge kaardil oleva asutuse, koha 

vmt nimi) ja tahate saada vastust kaardil olevatele küsimustele.  

Teie, (öelge testitava nimi), kujutage ette, et töötate (öelge kaardil oleva asutuse, koha vmt 

nimi). Kaardilt leiate vastused kaaslase küsimustele.  

Palun, alustage! 

Lõpetage keskustelu pärast 4. või 5. küsimust. 

Tänage testitavaid testis osalemise eest. 

 


