
 

Õppekava RÕK (riiklik õppekava) 

Valdkond Võõrkeeled 

Õppeaine Inglise keel 

Kursuse nimetus Inglise keel III 

Õpetamise aeg 10. klass 

Eelduskursused Põhikooli inglise keel, inglise keel gümnaasiumi rühmale I,  II 

Lõiming Keel ja kirjandus, matemaatika, bioloogia, geograafia, 

füüsika, keemia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, 

muusika, kunst, kehaline kasvatus  

Õppetöö korraldus 35 tundi 

Kursuse eesmärk • Õpilane omandab inglise keele taseme, mis on vajalik 

iseseisvaks toimetulekuks võõrkeeles (B2.1 tase); 

• Õpilane omandab iseseisva õpiharjumuse inglise 

keeles; 

• Õpilane omandab lugemisvilumuse ja oskab kasutada 

seletavat sõnaraamatut; 

• Õpilane suudab aru saada erinevate inimeste 

ingliskeelsest kõnest ja vestlusest; 

• Õpilane oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud 

temaatika piires; 

• Õpilane tunneb inglise keelt kõnelevate maade 

kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme; 

• Õpilane mõistab ja väärtustab ingliskeelse kultuuri 

sarnasusi ja erinevusi; 

Kursuse lühikirjeldus Mind over matter. Expressions with brain. Verb patterns. The 

infinitive and -ing. What is intelligence? Navigating a talk. 

Adjectives describing intelligence and ability. Ellipsis. 

Articles. For and against essay. Comparison and contrast. 

Formal and informal language. Business relations. 

Kursuse õpitulemused • Suudab jälgida vestlust ja ka keeruka sisuga väitlust 

juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad 

selged märksõnad. 

• Suudab kiiresti haarata ka pikemate tekstide sisu ja 

valida asjakohaseid detaile. 

• Oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel 

mõttekäiku laiendada ning oma vaatenurka selgitada 

ja põhjendada, võrrelda erinevaid seisukohti. 

• Oskab kirjutada filmi-, raamatu- või 

näidendiülevaadet. 

 

Hindamisviis Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku 

õppekava üldosast ja kooli hindamisjuhendist. 

Hindamine on õppe loomulik osa ning hõlmab nii kujundavat 

kui ka kokkuvõtvat hindamist. 

Kursusehinde moodustavad ainetunni hinded ja arvestuslikud 

hinded: sõnavaratööd, etteütlused, grammatikatööd, 

kirjalikud tööd (essee, aruanne, ametlik kiri, 



ümberjutustused), praktilised tööd (suuline esitlus, nt. 

monoloog, jutustamine), paaris- ja rühmatööd.  

Kooliastme hinne moodustub kursuste hinnetest. 

Õppekirjandus 

Õppematerjalid 

Lisamaterjalid 

Lingid 

Õpikud, töövihikud: 

Puzzle 10 and CD 

Insight, WB and CD 

Kasutatavad kabinetiõpikud: Murphy New Grammar in Use; 

Grammarway 4 

    Vastutav õppetool Võõrkeelte õppetool 

Kursuse väljund Keeletaseme B2.1 kõrgtaseme saavutamine, riigieksamiks 

ettevalmistumine, osalemine olümpiaadidel ning 

ainevõistlustel. 
 

 

 

 

 

 


