
30. emakeeleolümpiaadi juhend

Õppeaasta: 2014/2015 

Korraldaja: Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut 

Olümpiaadi teema: Ilus eestikeelne lause 

Kui varasemad emakeeleolümpiaadid on hõlmanud teksti ja sõnavara, siis 30. 
emakeeleolümpiaad seob need kaks üheks. Keelestruktuuride, sõnavormide seosed on 
need, mis loovad lause. Lausel on suhtluses keskne roll. Lausetasandi  vead ja eksimused 
võivad kogu sõnumi sisu hägustada või hoopiski muuta, nendest hoidumine on Eesti 
keelekorralduse üks tähtsamaid ja keerukamaid ülesandeid – küsimus on selles, kuidas 
suunata inimesi kasutama selgeid, toortõlkest ja bürokraatiakeelest puhtaid lauseid. 
Võõrkeelest laenatud ja mugandatud  sõnade abil saame eesti keelt küll rikastada, kuid 
võõrkeelest pärit lausemudelite, fraaside, tarindite, sõnajärje kopeerimine teeb meie keele 
hoopis arusaamatuks. Lause parandamine ja kohendamine on keeruline, sest säilitada 
tuleb nii mõte kui ka stiil. Lausetüübist ja -ehitusest, teksti eesmärgist ja stiilist sõltub 
kirjavahemärgistus. Just lauseehituses võib peituda kirjaniku stiili eripära. Samas võib lause 
olla asjalik käskija, keelaja või abimees olmeküsimuste lahendamisel. 

2015. aasta emakeeleolümpiaad hõlmab kolm alateemat: 

• Lause kui isikupära väljendus ilukirjanduses

• Toortõlkelised laused meie ümber

• Muutused ja eripärad juhendavate tekstide lausetes.

Esimene teema suunab õpilasi tähele panema ilukirjanduses kasutatud lauseid, näiteks 
seda, kas ühe ja sama kirjaniku laused on eri žanri tekstides sarnased või erinevad, kuidas 
mõjutab teksti žanr lauseehitust, kas lause pikkust, mittetäielikkust vm tunnuseid 
kasutatakse stiilivõttena või on need kirjaniku loomingukeele erijooned. 

Teise teema eesmärk on suunata õpilasi märkama toortõlkelisi lauseid ja neid eri moodi 
parandama: otsima suupärasemat ja omakeelset sõnavalikut, eesti keelele omaseid 
lausekonstruktsioone jms. Tähtis on arendada oskust näha lauset kui mõtte terviklikku 
kandjat.  

Kolmanda teema mõte on juhtida õpilasi jälgima mitmesuguseid juhendavaid tekste, s.o 
silte, kasutusjuhendeid, teateid jm asjalikke lühivorme ning arutlema nende muutumise üle 
ajas ja ruumis. 

Olümpiaadi korraldusest 

Emakeeleolümpiaadi korraldab Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut. Olümpiaad 
on mõeldud kolme vanuserühma õpilastele: 7.–8. klass, 9.–10. klass, 11.–12. klass ja see 
toimub kahes voorus. Rühmade ülesanded toetuvad iga kooliastme eesti keele ainekavale 
ja olümpiaaditeemale. 

Eelvoorud 

Noorema rühma (7.−8. kl) õpilased pääsevad lõppvooru koolivooru ja piirkonnavooru 
(linna- või maakonnavooru) kaudu. Ülesannetega hinnatakse oskust tuvastada toortõlkelisi 



lauseid, tajuda žanrit lauseehituse kaudu, lõpetada ja ühendada eri stiilis lauseid, jätkata 
lõiku sobiva lausega. Samuti kontrollitakse  teadmisi interpunktsiooni sõltumisest lause 
eesmärgist ja stiilist, oskust kasutada kirjavahemärke vastavalt suhtlusolukorrale. 

Kahe vanema rühma (9.−10. kl ja 11.−12. kl) õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks 
võimalust: ülesandevoorude (koolivooru, linna- või maakonnavooru) kaudu või esimeses 
voorus koostatud õpilasuurimuse kaudu. Ülesannetega hinnatakse oskust 
parandada  toortõlkelisi lauseid, tunda lauseehituse põhjal ära teksti žanr, lõpetada ja 
ühendada eri stiilis ja eri ajast pärit lauseid, jätkata lõiku sobivate lausetega. Samuti 
kontrollitakse teadmisi interpunktsiooni sõltumisest  lause eesmärgist ja stiilist, oskust 
kasutada kirjavahemärke olenevalt suhtlusolukorrast. 

9.−10. klassi ja  11.−12. klassi uurimisteemad, kirjeldused ja kommentaarid, uurimistöö 
vormistamisnõuded ja kirjandus, sh Oma Keele numbrid ja õpikud, tehakse teatavaks 29. 
septembril 2014. a (vt http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad). 
Uurimisvoor kestab 26. jaanuarini 2015. a (postitempli kuupäev). 

Koolivoorud toimuvad 22. septembrist 11. detsembrini 2014. a. Iga kool korraldab 7.– 12. 
klassi olümpiaadi koolivooru kolmes ettenähtud vanuserühmas. Koolivooru olümpiaaditöö 
koostavad koolide eesti keele õpetajad, konsulteerides oma piirkonna ainesektsiooni või 
EES-i kohaliku osakonnaga. 

Piirkonnavoor (maakonna- ja linnavoor) koolivoorude parimatele toimub terves Eestis 
reedel, 6. veebruaril 2015. a maakonna/linna ainesektsiooni ja/või EES-i osakonna 
eestvedamisel. Piirkonnavooru ülesanded koostab kõigile vanuserühmadele TLÜ eesti keele 
ja kultuuri instituudi juures moodustatud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru toimkond 
(vt fail). Voor kestab umbes kaks ja pool tundi. Piirkonnavooru töid hindavad 
piirkonnakomisjonid, kes koostavad iga vanuserühma osalejate üldpingerea ja 
protokollivad tulemused. Piirkonnavooru iga vanuseastme kümme paremat tööd ja 
tulemuste protokoll tuleb saata 16. veebruariks 2015. a olümpiaadi žüriile (vt aadress 
allpool). 

Uurimused tuleb hiljemalt 26. jaanuariks 2015. a (postitempli kuupäev) saata aadressil 

TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut 

Narva mnt 25 

10120 Tallinn 

või tuua ruumi S-545 aadressil 

TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut 

Narva mnt 29 

Tallinn. 

NB! Ümbrikule lisada märgusõna „Emakeeleolümpiaad”. 



Üleriigiline lõppvoor 

30. emakeeleolümpiaadi üleriigiline lõppvoor on reedel, 13. ja laupäeval, 14. märtsil 2015.
a Tallinna ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel lahendada ülesandeid, mis 
seostuvad olümpiaadi üldteemaga ja on koostatud iga vanuseastme riikliku õppekava järgi 

Otsuse lõppvooru kutsutavate kohta teeb emakeeleolümpiaadi žürii. Lõppvooru kutsutakse 
piirkonna ülesandevooru ja/või uurimistöö tulemuste riigi üldpingerea järgi kokku 80 
õpilast: 

• 7.−8. klassi piirkonnavoorude 20 parimat;

• 9.−10. klassi 15 paremat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde
põhjal; 

• 11.−12. klassi 15 paremat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde
põhjal. 

Žüriil on õigus osalejate arvu vähendada, kui nõuetekohaseid uurimusi ei laeku piisavalt, 
ning suurendada, kui pingereas on võrdse punktisumma saanud õpilasi. 

Olümpiaadi lõppvooru ajakava ja sinna kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse TÜ 
Teaduskooli kodulehel 25. veebruaril 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad 

Olümpiaadi kohta saab küsimusi esitada e-posti aadressil merilin.aruvee@tlu.ee ja 
reili.argus@tlu.ee. TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi õppeassistendi telefoninumber on 
640 9312 – kui jätate oma telefoninumbri või e-aadressi, vastame esimesel võimalusel. 

Indu ja avastamisrõõmu kõigile emakeelehuvilistele! 
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