
 
 
Тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ-1 ja ТРКИ-2) 

Alates 2014. aasta kevadest on eesti koolide lõpetajatel võimalik sooritada vene keele 
riigieksamina vene keele rahvusvaheline tasemeeksam ТРКИ-1 (I уровень общего владения 
русским языком) või ТРКИ-2 (II уровень общего владения русским языком), mis vastavad 
EN keeleoskustasemetele B1 ja B2. 

MHG õpilased on ТРКИ-1 ja ТРКИ-2 eksamit sooritanud alates aastast 2014. 

Eksamid koosnevad suulisest (rääkimine) ja kirjalikust (sõnavara ja grammatika, lugemise, 
kuulamise ja kirjutamise ülesanded) osast ning need sooritatakse kahel päeval. 

B1-tasemeeksam 

Sõnavara- ja grammatikatest sisaldab 165 valikvastustega ülesannet, mille sooritamiseks on 
aega 60 minutit. Lugemistestis on 20 valikvastustega ülesannet, mis põhinevad kolmel tekstil. 
Ülesannete sooritamiseks on aega 50 minutit ning eksaminand võib kasutada vene-eesti-vene 
sõnaraamatut. Kuulamistest koosneb 30 valikvastustega ülesandest, mis on koostatud kuuele 
audiotekstile. Kõiki tekste kuulatakse üks kord. Testi sooritamiseks on aega 35 minutit. 
Kirjutamistest koosneb kahest ülesandest. Esimeses on eksaminandile ette antud 600−800-
sõnaline kirjeldav, jutustav tekst, mis sisaldab arutluse elemente, ja küsimused. Ülesandeks on 
lugeda teksti ja panna kirja teksti peamine sisu, toetudes etteantud küsimustele. Teine 
ülesanne kontrollib kirja kirjutamise oskust. Eksaminandile on ette antud olukorra kirjeldus, 
teema, millest lähtuvalt peab ta looma 20-lauselise teksti. Kirjutamisülesannete sooritamiseks 
on aega 60 minutit ning eksaminand võib kasutada vene-eesti-vene sõnaraamatut. Rääkimine 
koosneb neljast ülesandest, mille sooritamiseks on aega umbes 50 minutit koos 
ettevalmistamisajaga. Esimene ja teine ülesanne sooritatakse dialoogi vormis. Eksaminand 
peab vastama küsimusele või alustama dialoogi vastavalt olukorra kirjeldusele. Kolmandas 
ülesandes on eksaminandile ette antud tekst, mille ta peab läbi lugema, seejärel rääkima teksti 
sisust, sõnastama teksti peamise mõtte ning avaldama oma suhtumise teksti tegelase ja 
sündmuste kohta. Neljandas ülesandes juhindub eksaminand etteantud teemast ja 
küsimustest, mis aitavad tal ette valmistada monoloogi (nt jutustus oma kodulinnast). 
Kolmanda ja neljanda ülesande ettevalmistamisel võib kasutada sõnaraamatut, vastamisel 
võib toetuda oma märkmetele, kuid mitte neid maha lugeda. 

B2-tasemeeksam 

Sõnavara- ja grammatikatest sisaldab 150 valikvastustega ülesannet, mille sooritamiseks on 
aega 90 minutit. Lugemistestis on 25 valikvastustega ülesannet, mis põhinevad kolmel tekstil. 
Allikana kasutatakse ajakirjanduslikke, populaarteaduslikke ja ilukirjanduslikke tekste. 
Ülesannete sooritamiseks on aega 60 minutit. Ilukirjandusliku teksti lugemisel võib kasutada 
vene keele seletavat sõnaraamatut. 

Kuulamistest koosneb viiest plokist, millest igaüks sisaldab viit valikvastustega ülesannet. 
Eksaminand kuulab lühikest dialoogi, reklaamteksti, uudiseid, vaatab videolõiku vene filmist 
ning videolõiku intervjuust tuntud vene kultuuritegelasega. Ülesannete sooritamiseks on aega 
35 minutit. Kõiki tekste esitatakse üks kord. 

Kirjutamistest koosneb kolmest ülesandest, selleks on aega 55 minutit. Esiteks kirjutab 
eksaminand 50−70-sõnalise soovitusliku isikliku kirja pärast tutvumist reklaamtekstidega. 
Teiseks tuleb kirjutada ametlik tekst (50−70 sõna), lähtudes ülesandes antud situatsioonist. 
Kolmandaks kirjutab testitav 100−150-sõnalise mitteametliku kirja, lähtudes kirjeldatud 
olukorrast ja ette antud sisupunktidest. Eksamil võib kasutada seletavat sõnaraamatut. 



 
 
Rääkimine koosneb kuuest ülesandest. Kolm esimest ülesannet sooritatakse ettevalmistuseta. 
Esimeses ja teises ülesandes peab eksaminand vastama kaasvestleja repliigile või reageerima 
väitele lähtuvalt olukorrast. Kolmandas ülesandes on ette antud repliigid ning eksaminandil 
tuleb need esitada nõutud intonatsiooniga (nt rahulolu, rõõm). Neljas ülesanne sooritatakse 
pärast lühikese videolõigu vaatamist. Eksaminand peab jutustama nähtust, kirjeldama 
situatsiooni ja tegelasi, oletama, miks selline olukord tekkis ja millega see võib lõppeda. 
Ettevalmistamiseks on aega kümme minutit. Viies ülesanne sooritatakse telefonivestluse 
vormis. Testitav peab lugema läbi ülesandes antud kuulutuse teksti (nt otsitakse töötajat) ning 
esitama üksikasjalisi küsimusi. Ettevalmistamiseks on aega kolm minutit. Kuues ülesanne 
viiakse läbi vestlusena. Eksaminand osaleb arutelus sotsiaalselt tähtsal teemal, tema 
vestluskaaslaseks on eksaminaator. 

Allikas: innove.ee 

 

 

 

 

 

 

 


