
Ideid õpetajatele olümpiaadiks ettevalmistumisel 

24. EMAKEELEOLÜMPIAAD 
Olümpiaadi ülesandevoor lähtub VÕISTLEVA KOOLIASTME ÕPPEKAVAGA ette nähtud teadmistest-
oskustest (vt põhijuhendit). Muu hulgas võiks eakohaselt mõelda järgmistele sisulistele 
ülesannetele. 
  

1.     Rühmitada tekste (nt liigi ehk žanri järgi), leida tekstist jutustavaid lõike või liine, kirjeldusi, 
arutlusi. 

2.     Leida tekstist peateema, allteemad, liinid või nende näited; kõrvalepõiked ja kommentaarid; 
viited teistele tekstidele. 

3.     Resümeerida teksti, lõiku või lauset ülesandes nimetatud eesmärgil; pealkirjastada teksti või 
selle osi nii, et omapoolne pealkirjasüsteemi mõttelt ja stiililt sobiks; parandada stiililt või 
mõttelt sobimatut vahepealkirja. 

4.     Panna etteantud tekstilaused või -lõigud sobivasse järjekorda; põhjendada oma järjestust. 

5.     Täiendada teksti lünkadesse sobivate etteantud lausetega või oletada, mis laadi info on 
lüngast puudu. 

6.     „Tõlkida”/kohandada lause või tekstikatke teise stiili (teise olukorda sobivaks). 

7.     Mõtestada lahti lendlauseid, vanasõnu ja kõnekäände; kasutada neid tekstilünkades, 
(vahe)pealkirjana, argumendina vms. 

8.     Leida tekstist murde-, võõr- või tsitaatsõnu jm harvu sõnu-väljendeid ning oletada-seletada 
teksti järgi nende tähendust. 

9.     Leida tekstist sõnu ja väljendid, mida kasutatakse kindla tegelase, koha vm nimetamiseks, 
iseloomustamiseks jne. 

10. Leida tekstist, keda kujutatakse heatahtlikult, keda pahatahtlikult või irooniliselt ja milliseid 
sõnu-väljendeid selleks kummalgi juhul kasutatakse. 

11. Leida ja liigitada kujundlikke keelendeid ja sõnastada nende tähendust neutraalselt (kui nad 
ei ole ise selliseks kujunenud). 

12. Iseloomustada teksti või tekstikatke keelt. Näiteks 

–        vastata, kas tekstikatke on tõenäoliselt suuline või kirjalik; kas kõneleja/kirjutaja võiks olla 
mees või naine, noor või vanem; millised olukorras võidi teksti kasutada ja milleks jms. 
Põhjendada oma arvamust iseloomulike keelendite esiletoomisega 

–        anda hinnanguid katkendi keelevormile, stiilile ja iseloomulike keelendite stiilivärvile 

–        leida kindlas vormis öeldisi ja sõnastada selle vormi kasutamise mõte (või mitu sellist) 

–        leida levinud, sõnastusstampe, vääralt ja liiaselt kasutatud kujundeid jms 

–        leida ja parandada nominaalstiili näiteid 

–        leida lauseid ja rühmitada neid ehituse, suhtluseesmärgi vm tunnuse järgi 

–        leida demagoogiavõtete näiteid 

–        oletada, kas reklaamis on õigekirjareeglit eiratud teadlikult ja põhjendada oma seisukohta 

–        leida luuletusest või proosakatkest loova keelekasutuse näiteid 

–        tunda ära, kas uudis on objektiivne või kommenteeritud 



–        tunda ära, kas kirjutaja on oma seisukohtades kindel või kahtlev ja milles see avaldub. 

13. Moodustada etteantud kujunditega lauseid. 

14. Parandada stiili (viia keelevahendite valik omal algatusel kooskõlla; kooskõlastada märgitud 
keelend stiililt muudega). 

15. Kirjeldada näiteks kunstiteose reproduktsiooni. 

16. Põhjendada või kummutada teksti seisukohta kindlas asjas. 
  
 


