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NARVA KOLLEDŽI EESTI KEELE KÕRGTASEME EKSAMI KORD 

 

Narva kolledži eesti keele kõrgtaseme eksami (siseeksam) eesmärk on pakkuda 

üliõpilastele lisavõimalust oma eesti keele oskuse üldise taseme hindamiseks. Eksami 

tulemust arvestatakse kolledži õppekavade läbimiseks vajaliku keeleoskuse tõendamisel, 

kuid kolledži eesti keele kõrgtaseme eksami positiivne sooritamine ei anna riiklikku eesti 

keele C1-taseme tunnistust. Eesti keele C1-taseme tunnistuse jaoks on vaja teha Haridus- 

ja Noorteameti korraldatud eksam (https://harno.ee/tasemeeksamid). 

Kolledži siseeksam toimub 2 korda aastas: sügissemestril novembris ja kevadsemestril 

aprillis. Eksami toimumisajad on märgitud akadeemilisse kalendrisse.  

Eksamit saavad sooritada üliõpilased, kes on ennast eelnevalt eksamile registreerinud 

(eksamile registreerumise lingi saadab programmijuht semestri alguses) ning kellel on 

täidetud järgmised tingimused: 

 2021. aastal ja hiljem õpinguid alustanud üliõpilased peavad siseeksamile 

pääsemiseks olema läbinud eesti keele ained tabelis näidatud mahus. Starditesti 

teevad esmakursuslased augustis enne õpingute algust.  

Starditestiga määratud eesti 
keele õppe maht 

Läbitud eesti keele ainete maht 
siseeksamile pääsemiseks 

30 EAP 24 EAP 
24 EAP 18 EAP 
18 EAP 12 EAP 
12 EAP 12 EAP 
6 EAP 6 EAP 

 

 Üliõpilased, kes alustasid õpinguid enne 2021. aastat, peavad kolledži eesti keele 

kõrgtaseme eksamile pääsemiseks tegema eeltesti.  

Eeltest toimub kaks nädalat enne eksamit. Eeltesti lävend on 75%, kui tulemus on alla 

selle, üliõpilane eksamit tegema ei pääse. 

Eksamieelseid konsultatsioone pakub TÜ Narva kolledži kirjutamiskeskus. 

Eksam toimub Narva kolledži akadeemilise kalendri järgi. Eksam koosneb kahest osast: 

kirjalik eksam ning vestlus.  

Kirjalik eksam sisaldab lugemis- ja kirjutamisosa. Lugemisosa koosneb kahest ülesandest: 

lünka sobiva sõna või lõigu valimine ning teksti põhjal küsimustele vastamine. 

Kirjutamisosas tuleb kirjutada etteantud teemal arutlus. Hinnatakse arutluse 

keelekasutust, teemaarendust, struktuuri ja sidusust. Kirjaliku eksamiosa tegemiseks on 

aega kaks ja pool tundi, lisamaterjalide kasutamine on keelatud.  

Vestluse osas valib üliõpilane teemapileti, rääkimisteemad on seotud õpitava erialaga. 
Üliõpilasel on 30 sekundit mõtete kogumiseks, seejärel alustab ta teemakohase 
monoloogiga. Monoloogi ei katkestata.  Monoloogile järgneb vestlus, esitatakse teemaga 
seotud küsimusi. Küsimustele vastamisel vastajat ei katkestata, vigu ei parandata ja 

https://harno.ee/tasemeeksamid


2 
 

nendele tähelepanu ei juhita. Vastavalt hindamisjuhendile hinnatakse sõnavara ulatust ja 
sobivust, grammatikat, teemaarendust, hääldust, sujuvust ja suhtlusoskust (vt 
hindamiskriteeriumide tabelit järgmiselt leheküljelt). Suuline osa kestab 15 minutit, 
lisamaterjale kasutada ei ole lubatud.  
 
Eksam toimub traditsiooniliselt auditoorses vormis. Kolledžil on õigus vastavalt 

vajadusele korraldada eksamit ka veebis. Veebis korraldatud suulise vestluse korral 

vastutab eksami sooritaja oma suutlikkuse ees veebivestlusel osaleda. Nii eksami 

sooritajal kui ka kaitsmiskomisjoni liikmete arvutite kaamerad peavad olema sisse 

lülitatud, tagamaks kogu veebivestluse protsessi jälgitavuse.  

Eksami tulemust arvestatakse kolledži õppekavade läbimiseks vajaliku keeleoskuse 

tõendamisel, kui üliõpilane on sooritanud eksami positiivsele tulemusele.  Kolledži eesti 

keele kõrgtaseme eksami maksimumtulemus on 75 punkti. Eksami lävend on 60% ehk 45 

punkti. Eksam kontrollib kolme osaoskust: lugemist, kirjutamist ja rääkimist. Kõikide 

osaoskuste tulemus peab olema üle 40% (10 punkti).  Kui tulemus jääb kasvõi ühes 

osaoskuses alla 10 punkti, siis loetakse eksam mittesooritatuks. 

Kui üliõpilane ei nõustu eksami tulemusega, siis on tal õigus esitada õppedirektorile 

kirjalik apellatsioon kahe tööpäeva jooksul pärast eesti keele kõrgtaseme eksami 

tulemuste teatavaks tegemist. 
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Suulise osa hindamisjuhend 

Punktid Sõnavara Grammatika Teema-arendus Hääldus, sujuvus Suhtlusoskus 

5 Rikkalik ja teemakohane sõnavara, 

mis lubab lünki ületada kaudsel viisil, 

tunneb piltlikku sõnavara ja 

argikeeleväljendeid 

Kasutab keerukamaid 

grammatilisi 

kategooriaid, esineb 

üksikuid eksimusi 

Üksikasjalikud, 

loogilised ja 

põhjendatud 

seisukohad, 

arvamused; teema 

lõpetamine sobiva 

kokkuvõttega 

Loomulik 

väljendusviis, sujuv 

kõne, vestlusele 

loomulikud pausid 

Aktiivne ja julge 

suhtleja, esitab 

asjakohaseid 

küsimusi, vastab 

ladusalt  

küsimustele, 

reageerib märkustele 

ja vastuväidetele, 

hoiab vestlust üleval 

4 Keeleoskus asetseb kirjelduste 5 ja 3 

vahel 

    

3 Teemakohane sõnavara, piiratud 

piltlik sõnavara ja argiväljendid 

Kasutab korrektselt 

lihtsamaid 

grammatilisi 

kategooriaid, 

keerukamate 

kategooriate 

kasutamisel eksimused 

Seisukohad ja 

arvamused on 

lihtsakoeliselt 

arendatud ja 

põhjendatud; teema 

lõpetamine sobiva 

kokkuvõttega 

Hääldus on üldiselt 

selge, kohati on 

raskusi sõnade 

leidmisega 

Vaoshoitud 

suhtlusviis, esitab 

lihtsakoelisi 

küsimusi, kohati 

raskusi sõnade 

leidmisega, lihtsalt 

sõnastatud vastused 

2 Keeleoskus asetseb kirjelduste 3 ja 1 

vahel 

    

1 Teemakohane, kuid piiratud sõnavara Väldib keerulisemaid 

konstruktsioone, 

esineb eksimusi ka 

elementaarsete 

kategooriate 

kasutamisel 

Teema arendus 

puudulik, 

seisukohad nõrgalt 

arendatud ja 

põhjendatud 

Hääldus mõnikord 

ebaselge ning häirib 

kõnest arusaamist. 

Kõne on konarlik ja 

pausidega 

Küsimuste 

formuleerimisega 

raskusi, vastused 

küsimustele 

napisõnalised ja 

kohati ebaselged, 

vestluse hoidmisega 

raskusi 

 


