
 

 

 INGLISE KEELE AINEKAVA 10.KLASSILE 

ÕPITULEMUSED 

10.klassi õpilane 

 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;  

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;  

3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ja plaane;  

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;  

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 

infot ka teistes valdkondades;  

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid;  

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega;  

 

ÕPPESISU KURSUSTE LÕIKES 

I kursus  

 

HARIDUS JA TÖÖ. PERE JA KASVATUS: 

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest 

hoolimine; 

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 

jne.  

 INIMENE JA ÜHISKOND. INIMENE KUI INDIVIID:  

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  

2) iga inimese kordumatu eripära;  
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3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale;  

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed;  

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 

II kursus  

EESTI JA MAAILM. EESTI RIIK JA RAHVAS:  

1) omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; 

1) geograafiline asend ja kliima; 

2) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; 

3) mitmekultuuriline ühiskond.  

III kursus  

HARIDUS JA TÖÖ. HARIDUS:  

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; 

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; 

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; 

5) elukestev õpe.  

IV kursus 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA. ELUKESKKOND: 

1) elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; 

2) sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 

toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele jne); 

3) säästlik eluviis; 

4) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; 

lähinaabrid. 

EESTI JA MAAILM. EESTI KEEL JA EESTI MEEL: 

1) rahvuslik identiteet; 

2) kultuuritraditsioonid; 



 

 
3) kodukoha lugu. 

 INGLISE KEELE AINEKAVA 11.KLASSILE 

ÕPITULEMUSED 

11. klassi õpilane 

 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;  

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;  

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;  

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades;  

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid;  

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega;  

 

ÕPPESISU KURSUSTE LÕIKES 

V kursus  

HARIDUS JA TÖÖ. TÖÖELU:  

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri plaanimine;  

2) tööotsimine: elulookirjelduse (CV) koostamine, tööleping, töövestlus;  

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); 

tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste vastu;  

5) töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, 

puhkus;  

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu keskkond, motiveeritud töötaja;  
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7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks;  

8) puudega inimeste töö.  

VI kursus 

INIMENE JA ÜHISKOND. INIMESTEVAHELINE SUHTLUS:  

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne);  

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

VII kursus 

KULTUUR JA LOOMING. KULTUUR KUI LOOMING:  

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; 

2) rahva ajalooline kultuurimälu; 

3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; 

4) loomist soodustavad või takistavad asjaolud (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad). 

KULTUUR JA LOOMING. KULTUURITRADITSIOONID JA TAVAD:  

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse 

varamu; 

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi.  

VIII kursus 

EESTI JA MAAILM. EESTI JA TEISED RIIGID: 

1) Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; 

2) Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö. 
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INGLISE KEELE AINEKAVA 12.KLASSILE 

ÕPITULEMUSED 

12. klassi õpilane 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;  

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;  

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;  

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades;  

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid;  

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega;  

 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Rahuldav 

õpitulemus 

B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Hea õpitulemus 
B2. 1 B2.2 B2.2 B2.2 

Väga hea 

õpitulemus 

B2.2 – C1 B2.2 – C1 B2.2 – C1 B2.2 – C1 

 

 

ÕPPESISU KURSUSTE LÕIKES 

IX kursus 

INIMENE JA ÜHISKOND. INIMENE KUI LOODUSE OSA:  

1) eluring: sünd, elu ja surm;  
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2) tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);  

3) elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik, inimsõbralik, tervislik).  

X kursus 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA. GEOGRAAFILINE KESKKOND: 

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; 

tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; 

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ning 

kliimamuutused; 

3) keskkonna jätkusuutlik areng.  

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA. TEHNOLOOGIA:  

1) teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; 

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

3) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

4) biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 

XI kursus 

HARIDUS JA TÖÖ. ÜHISKOND KUI ELUAVALDUSTE KOGUM:  

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  

2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;  

3) ebaterved eluviisid, kuritegevus. 

XII kursus 

MINA JA MAAILM. PREPARATION FOR THE EXAM. 

 


