
C 1 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

Õppe eesmärk:    inglise keele teadmiste täiendamine C 1 tasemel 

Hariduse liik:     täiendharidus 

Koolituse liik:     vabahariduslik koolitus 

Õppekava maht:    120 tundi 

Õppeaeg:     5- 7 kuud  

Õppetöö korraldus:    2-3 korda nädalas, 2-6 akadeemilist tundi korraga 

Õpingute alustamise tingimused:  vestlus, test 

Lõpetamise tingimused:   vestlus, test 

Lõpetamisel antav dokument:              tunnistus õppekava läbimise kohta 

Õpik                                                               Straightforward Advanced, Headway Advanced 

 



C 1 TASE 

Sõnavara Teemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara  

omandatakse 

 ~ 1000 sõna 

ja väljendi  

ulatuses 

Väljakutsed. Suurim väljakutse. 

Räägi oma saavutustest. 

Arutle oma keeleõpingute kogemusi. 

 

Tegusõnad ja omadussõnad koos ,eessõnadega; passiivi 

vormid; tegusõna perfekti ajavorm eesliited. 

 

12 

 Kogukond. 

Klubi loomine. 

Soovitused erinevate kohtade kohta; koha 

kirjeldamine. 

 

Nõuande andmine; soovituste tegemine; omadussõnad 

kohtade kirjeldamisekss; väljendtegusõnad; ametlik ja 

mitteametlik keelekasutus. 

 

12 

 Jutud, lood. Anekdoodi/nalja jutustamine. Lugude 

jutustamine; õudusjutt. Raamatud.  

Inimese detailne kirjeldamine.  

 

Sünonüümid; omadussõnad (et kirjeldada inimest), liitsõnad, 

laused kesksõnaga/gerundiumid; metafoorid. 

12 

 Progress. Kirjelda võimalusi, et midagi juhtuks. 

Jutusta plaanidest ja ettevalmistustest. Suured 

sammud edasi. Tuleviku maailm. 

Erilised võimed. 

 

Tuleviku vormid (tõenäosus); tegusõna tuleviku vormide 

ülevaade inversioon (pöördjärjestus), tkaheosalised 

väljendid.  

12 

 Õnnelikud juhused; uus äriettevõte. 

Ametialane suhtlemine; finantsotsused/kahetsus. 

 

Rõhuasetused; tingimuslaused; määruslaused; idioomid; 

prioriteetide väljendamine. 

12 

 Võim; kes on liider. Hollywoodi ikoonid. 

Arhitektuur; kirjelda tähtsat hoonetg/ülesehitus. 

Moed ja narrid. 

Isiklikud iseloomujooned. Autobiograafiline 

seisukoht.  

Artiklid; sõnad - whatever, whoever, whenever; sõnade 

ühendamine vastavalt ajale ja kontrastile. 

12 



 Loodus. Paradiisisaar; võimust eemal. 

Ostmine ja müümine; kirjelda kohta. 

Selgita protseduuri. 

 

Relatiivlaused; verbi kujud; koguse kirjeldamine väljendiga 

as ... as ; järelliited. 

 

12 

 Teemad. Selgita igapäevaseid probleeme. 

Elustiilid. Põhjus ja tagajärg. 

Lemmikloomad. 

 

Tegusõnad seotud teemaga, kestev aeg; akadeemiline inglise 

keel. 

12 

 Visioon. Kasuta kõnekeele väljendeid, et selgitada 

oma eelistusi.  

Äriettevõte. 

Sõltuvad eessõnad; vestlus; ebareaalne minevik; 

hüpoteetilistele küsimustele vastamine, hüpoteetilised 

küsimused. 

 

12 

 Tunded. Tugevad tunded. Arvake ära kujuteldavad 

olukorrad. Kirjelda oma lapsepõlve mälestusi. 

Juhukohtumine. 

 

Modaaltegusõnad (ja sarnase tähendusega tegusõnad) with ; 

järeldusega seotud modaalverbid (minevik ja olevik); 

omadussõnad (tunnetega seotud), would kasutamine  

12 

 

 

 Põhi tegevused: 

 vestlus, 

 meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid) koos ülesandega;  

 loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated) kuni 100-120 sõna;  

 lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö (4-5 leht);  

 projektitööd rühmades ja iseseisvust;  

 kordamine kui suhelda igapäeva teematika piires;  

 info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet); 



 lugemine kirjandust inglise keeles ja analüüs. 

C 1 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

 vestlema, lugema ja kirjutama peaaegu vabalt ning arendama keerukama temaatikaga seotud vestlust kasutades omandatud sõnavara ja 

asjakohast ajavorme, eessõnu, artikleid jne; väljendama oma emotsioone (vabandused, kahjutunne, süü omaksvõtmine, häbitunne, 

kaastunne jne) ning valdama keerukaid lausekonstruktsioone; 

 arendama vaba vestlust vastuolulistel ja komplitseeritud ja aktuaalsetel teemadel (näiteks ametlikel asjaoludel suheldes, poliitika, 

rahvustevahelised erinevused, kultuurilised erinevused ja omapärad, reisimine, kunst, sport, töö, huvialad, kodu, sõbrad jne); ning tooma 

vestluses välja võrdlusi ja kontraste; 

 esitama loogiliselt ja põhjendatult oma seisukohti (kirjeldama argumente ja põhjuseid, sundima, veenma) 

 käsitlema probleeme nende esitamisest lahendamiseni, põhjendama ja esitama kaebusi; 

 suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides, dialoogides, osalema aruteludes (andes soovitusi probleemide lahendamiseks), jagama 

asjakohaseid ja situatsioonile adekvaatseid käsklusi, esitama palveid ja põhjendama kaebusi); 

 kirjeldama raamatuid, filme, näidendit, täpsustama asukohta ja keerukamaid situatsioone vmt detailselt; 

 andma hinnanguid situatsioonidele, inimestele, meediauudistele, filmidele jne; väljendama erinevate omadussõnade abil inimeste 

iseloomujooni ja puudusi; 

 kasutama idiomaatilisi väljendeid; 

 koostama ja esitama etteantud temaatikal asjakohast ja sisukat ettekannet; 

 kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, ametlikku kirja ja emaili, pressiteadet, ettekannet, memo, kaarti, nõuannet, kaebust, esseed, 

järelepärimist, aruannet, arvustust (raamatule/ajalehe artiklile jne), lühijuttu, täitma ankeeti jne; 

 avalikuks esinemiseks võõrkeelse auditooriumi ees diskussioonidel ja aruteludel inglise keeles ning esitama etteantud teemal sisukat 

ettekannet. 


