
Kursuse nimetus CAE EKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS B2/C1 

Kursuse maht  35 tundi: kontakttunnid, iseseisvad ja praktilised tööd. 

Kursuse 

eesmärgid 

CAE (Certificate in Advanced English) eksami ettevalmistuskursus on intensiivne ettevalmistus rahvusvaheliseks inglise 

keele eksamiks. CAE (Certificate in Advanced English) on Cambridge’i Ülikooli juures asuva maailma juhtiva 

eksamikeskuse keeleeksam. Eelnevalt on hea omada inglise keele B2.2 taset. 

 

Selle valikkursusega taotletakse, et õpilane:.  

1. Valdaks kõiki eksamil testitavaid keeleaspekte vajalikul määral.  

2. Oleks teadlik eksaminõuetest ja teaks, mida ta peab oskama.  

3. Arendaks oma väljendusoskust nii kirjalikus kui suulises esituses.  

4. Mõistaks võõrkeelset teksti nii lugedes kui kuulates, oskaks sealt haarata tähtsamat. 

5. Saaks hakkama võõrkeelses keskkonnas. 

Kursuse 

õppesisu 

Kursus on ülesehitatud moodulite põhimõttel, et vahelduksid tunnid erinevate keeleaspektide õppimiseks.  

Esimeses moodulis tehakse läbi nii kirjutamine ( ametikirjad) , lugemine, kuulamine ( varasema eksami materjalid) kui 

rääkimine ( piltide kirjeldamine). 

Teises moodulis on kirjutamisülesandeks essee kirjutamine, rääkimiseks monoloog, ja kuulamiseks ja lugemiseks CAE 

(Certificate of Advanced English) materjalid.  

Kolmandas moodulis on kirjutamisülesanne aruande kirjutamine, rääkimiseks riigieksami ülesanne 1 ja 2 ( nii piltide 

kirjeldamine kui monoloog koos küsimustele vastamisega)., lugemiseks ja kuulamiseks varasemad eksamimaterjalid. 

 

Kursuse 

õpitulemused 

Kursuse lõppedes on õpilane omandanud teadmised, mis võimaldavad tal läbida positiivselt CAE eksami.  

Samuti oskab õpilane suhelda soravalt ja professionaalselt inglise keeles; 

osaleb aktiivselt ja enesekindlalt inglisekeelsetel seminaridel, koolitustel, loengutel; 

oskab tegeleda inglisekeelse uurimistööga; 

võimaldab toime tulla inglise keeles asjakohaselt erinevates kultuurilistes ja sotsiaalsetes olukordades. 

 

Õppekirjandus Õppekirjandus/-vahendid/-materjalid 

1. Cambridge Certificate in Advanced English 4 (Official examination papers from University 

of Cambridge ESOL Examinations) - CUP, 2013 

2. CAE Gold Plus, Pearson Longman, 2010 

3 CAE exam booster, CUP 2018 

4. http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid 

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid


5. http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/ 

6. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/08/C1_Advanced_Handbook_for_Teachers.pdf 

7. https://www.examenglish.com/CEFR/C2.htm 

Etc. 

 

Hindamine: 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast ja Võnnu Keskkooli õppekavast. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste ja kirjalike hinnangutega. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. 

  

Loominguliste kirjalike ülesannete hindamisel (postkaart, isiklikud ja ametikirjad, kirjandid, esseed, aruanded) lähtutakse gümnaasiumi 

riigieksami kirjalike tööde hindamisskaaladest, CAE eksami nõuetest.  

 

Suuliste monoloogide ja rollimängude hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riigieksami suulise eksami hindamisskaalast, CAE eksami 

nõuetest. 

 

Õpitulemusi hinnatakse  hinnanguliselt („arvestatud“ ja „mittearvestatud“). 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/08/C1_Advanced_Handbook_for_Teachers.pdf
https://www.examenglish.com/CEFR/C2.htm

