
Piletite ostmine                                                                                                                              Tööleht 11.4 
 

1. Loe. 
 

Lauri otsib internetist infot busside väljumise kohta. Ta läheb bussijaama pileteid ostma. Noormees ostab 

kaks piletit Viljandi bussile: ühe täispileti ja ühe sooduspileti. 
 

09:30 TARTU - VILJANDI 10:50  

 

 

 

 

 
 

 

 2. Loe. Kirjuta.  
 

Buss Viljandisse väljub kell .........   Vedaja: ...................................... 

Täispilet Viljandisse maksab ........                Soodustused on .......................... (kellel?) 

Buss saabub Viljandisse kell ........                Sõidu kestus on .........................                     

Mis päeval buss ei sõida?   Buss ei sõida ........................ (millal?) 

 

3. Loe. 
 

Piletimüüja: Järgmine, palun! 

Lauri: Tere! Palun kaks piletit Viljandisse kell 9.30 bussile. 

Piletimüüja: Kahjuks on piletid sellele bussile välja müüdud. 

Lauri: Palun siis järgmisele bussile. 

Piletimüüja: Kas kell 10.30 sobib? 

Lauri: Mis kell see buss Viljandisse jõuab? 

Piletimüüja: Kell 11.45. Võib olla hilineb 5 minutit teeremondi pärast. 

Lauri: Palun üks täispilet ja üks sooduspilet Viljandisse kell 10.30. 

Piletimüüja: Sellele bussile sooduspiletit ei ole. 
 

4. Lõpeta lause. 
 

Järgmine buss Viljandisse väljub kell ............... . Buss saabub Viljandisse kell ........................... . 

Sõiduaeg on ................... . Buss hilineb  ................ (mitu minutit?) .................................... (miks?).  

Sellele bussile ei ole ........................ . 
 

 5. Loe. Sa tahad osta pileti Tartu-Tallinn bussile. Kasuta aadressi www.bussireisid.ee.  

Leia sobiv bussi väljumisaeg. Räägi kaaslasele, mida said teada (abiks on harjutus 2). 
 

 6. Paaristöö. Osta pilet Tallinn-Tartu bussile (abiks on harjutused 3 ja 5). 
 

Piletimüüja                                                                          Ostja  
 

 
 

 

Palun üks pilet ................... ................ .   Kahjuks ............................................. . 

 
välja müüdud − распроданo 

saabu/ma, -n − прибывать 

hiline/ma, -n − отставать, задерживается, опаздывать 

järgmine buss − следующий автобус 

sõiduaeg/-aja − время  езды 

sõidu kestus − продолжительность езды 

tee remont/remondi − ремонт дороги 

väljumisaeg/-aja − время отправления 

üliõpilane − студент 

 

 Soodustused 

 
ISIC-kaardiga   4.50 €    (70.41 kr)    

ITIC-kaardiga   4.50 €    (70.41 kr)    

ÕPILANE   4.50 €    (70.41 kr)    

EV VANADUSPENSIONÄR   4.50 €    (70.41 kr)    

     

Järgmine, palun! Palun kaks piletit Tallinn-Tartu bussile kell .... 

Kuupäev: L, 7. aprill 

2012 
Vedaja: AS MULGI REISID 

 

Sõidu kestus: 1 h 20 min Liini tüüp: Tavaline 

 Liin: 386 TARTU-VILJANDI            ETKNRL  

Täispileti hind: 5.00 €    (78.23 kr) 

 ITIC kaardiga – õpetaja 

ISIC kaardiga – üliõpilane 

 

http://www.bussireisid.ee/

