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VENE KEELE B2 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

vene keele teadmiste omandamine B2 tasemel, mis võimaldavad aru saada pikematest kõnedest ja
ettekannetest, aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, selgitada oma seisukohti, vestelda ladusalt,
kirjutada esseed, aruannet, põhjendada oma seisukohti, toetada arutluse käiku.Õppekavarühm:
võõrkeeled ja -kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale

Õppetöö korraldus:

2-3 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga

Õpingute alustamise tingimused:

vestlus, test

Lõpetamise tingimused:

test

Lõpetamisel antav dokument:

tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides ja
sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)
tõend, kui õpilane on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides, kuid ei ole sooritanud testi
(kirjalik ja suuline osa)

ISESEISEV KEELEKASUTAJA
B2 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~1500 sõna ja
väljendi
ulatuses.

Telefonikõnelused. Telefoniühenduse loomine, probleemi
esitamine, kuulamine ja vastamine. Kõne lõpetamine.
Viisakusvormelid. Telefonikõne edasisuunamine. Kontakti
võtmine e-maili või faksi teel.
Kinnistamine
Ärikohtumised. Kohtumiseks kokkuleppimine.
Ettevalmistused kohtumiseks. Kõne teksti koostamine.
Ärikirjade koostamine. Posti saamine ja saatmine. Kirjad
maa- ja lennupostiga. Tähitud kirjad. Isiklikud ja
ametikirjad.
Kinnistamine
Külaliste vastuvõtmine. Kutse saamine. Vastuvõtmise
protseduur. Käitumise etikett vastuvõtul.
Kultuuridevaheliste erinevuste arvestamine. Ametialased
kõnelused ja eraviisilised kõnelused. Hüvastijätmine.
Kinnistamine
Ärireisid. Reisi korraldamine. Reisi kava koostamine. Viisa
taotlemine. Saatkonnad. Piletite tellimine. Reisil viibimine
(lennukis, laevas, rongis). Hotelli kohtade broneerimine ja
hotelli jõudmine. Formaalsused hotelli sisseregistreerimisel
ja väljaregistreerimisel. Käitumiskultuur hotellis.
Kinnistamine
Ärilõunad. Menüü. Eelroad. Külmad road. Soojad road.
Magustoidud. Toidu ja jookide valik. Veinide aastakäigud.
Tellimuse esitamine ja arve maksmine. Kõnelused
söögilauas. Päevased ja õhtused lõunad
Kinnistamine

Кому? Д.п. мне/ необходимо нужно надо Мочь- спряж.- с
кем? / говорить соединить. Нет/ небыло/ не будет Р.п.
Перезвонить через (В.п.)

Maht
tundides
12

Договориться (о чем? П.п) писать ( Д.п. кому?) Быть
заинтирисован (в чем? П.п). Даваийте + глагол. СВ 1 лица
множественного числа. Давайте + инфинитив НСВ. Я хочу
встретиться с кем? Творительный падеж.

14

Куда? В.п.- откуда? (Р.п.). Дополнительная информация
(где?) Предложный падеж. Даты.Обстоятельство времени.
Тост (за кого? что? Винительный падеж) о чем? (Предложный
падеж)

12

Где? Куда? Откуда? (П.п. В.п. Р.п.).На какой срок ( неделя,
месяц, год,сутки.) Мне нужен/а/ы/ что? В.п.Предъявить
(что?) названия документов. Заполнить (анкету,
декларации).Ходатайствовать ( о чем? П.п.)

16

В.п. с чем? (Тв.п.). Угощайтесь (повелительное наклонение).У
вас есть ? заказать хочу/ принесите (Д.п.) меню.
У кого?
Р.п. Из (чего?) Р.п.
мясо- мясное/ рыба- рыбное.
Сколько с нас/ принесите счёт/платить (чем?) Предложый
падеж.

14

Kauplused. Kaubavalik Meeste, naiste ja lastekaubad.
Sporditarbed. Ostud. Vestlus müüjaga. Rõivaste
suurusnumbrid ja jalatsite suurused. Proovikabiinid.
Tasumine sularahas ja pangakaardiga. Apteek. Ravimite
ostmine. Retseptiravimid ja käsimüügi ravimid. Turud.
Kauplemise erinevus turul ja kaupluses. Kinnistamine
Tänav. Peatänav ja kõrvaltänavad. Linna kaardi kasutamine.
Liiklus. Ühesuunaline ja kahesuunaline liiklus.
Ülekäigurada. Sillad. Transport. Linna Ühistranspordi
kasutamine. Kuupiletid ja sooduskaardid. Ühekordseks
kasutamiseks mõeldud piletid. Käitumine piletikontrolöriga.
Trahv ilma piletita sõitmise eest. Nõu küsimine tänaval.
Taksoga sõitmine. Kinnistamine
Kultuuriürituste külastamine. Kino. Teater. Kontsert.
Piletite ostmine. Käitumine garderoobis. Istekoha leidmine.
Käitumine kino, teatri- või kontserti saalis etenduse ajal.
Riietuse valik. Lillede saatmine lavale. Kuulsamad filmi- ja
teatriartistid. Filmimaailma auhinnad. Oscari kätteandmise
tseremoonia. Staadionikontserdid. Laulupidu. Kinnistamine

Купить/покупать/ что? где? Платить/заплатить (за что?В.п.)
Какой размер вам? (кому?Д.п.)/ нужен, нужна. Где я могу при
мерить (В.п.).
Я плохо себя чувствую. У вас есть
рецепт? Это лекарство не продается без ( чего? Р.п.) Нетотрицание Р.п.

18

Где? П.п , куда? В.п. , откуда? Р.п.
Ехать- ездить / куда?
В.п./
Идти- ходить / куда? В.п./
Где
находиться. у чего? около чего? Общественный транспорт (
ехать на чем? П.п.) Карты: льготный, одноразовый,
проездной билет, месяцная, 10- дневная карта. Как дойти/
доехать до чего? Р.п.

16

Где находится? Куда пойти? В.п. П.п.
Где можно + глагол
инфинитив.
Что идёт где? П.п.
Где наши места? Сидеть (где?)
На какое число
заказаны билеты?
На какой день (дни недели) Пн- Вс
Kак вести себя ? Будьте добры, скажите, где?...(П.п.)
Носить (что?) национальную одежду.Певческое поле/
певческий празник.

18

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt B 2.2 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
B 2 taseme lõpuks on õppija omandanud:
•
•

Sõnavara ja kõneoskuse, mis võimaldab osa võtta äriteemalistest aruteludest.
Keeleoskuse, mis aitab õppijal tunda end vabalt igasugustes oma tööga või äriga seotud situatsioonides.

B 2 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandanud sõnavarale veel umbes 1500 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja
rollimängudega.

