
Eesti keele olümpiaadi juhend 2005/06 õppeaastaks 
vene koolide õpilastele 

 

2005/2006 õppeaasta olümpiaadi teemaks on omadussõna eesti keeles. Olümpiaadist 

osavõtjad peavad oskama omadussõnu muuta ja võrrelda, tundma omadussõnade 

süntaktilist käitumist (ka rektsiooni), omadussõnade tuletamist ning liitomadussõnade 

moodustamist, omadussõnade põhitähendusi ja tähendusvarjundeid, sobivust eri 
stiilidesse, omadussõna semantilisi suhteid muude sõnadega. 

Olümpiaadi eesmärgiks on süvendada huvi eesti keele vastu ning välja selgitada 

edukamad õpilased, koolid ja juhendajad. Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas ja 

kahes voorus. Noorema rühma moodustavad 9.-10. klasside, vanema 11.-12. klasside 

õpilased. 

Olümpiaadi esimeses voorus kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. 

Esimese vooru tööde 40 parimat õpilast kutsutakse lõppvooru, mis toimub 21. ja 22. 

märtsil Tartus. Lõppvooru kutsutute nimekiri avaldatakse Eesti olümpiaadide 

koduleheküljel http://ttkool.ut.ee/olympiaadid hiljemalt 1.märtsil 2006.  

Olümpiaadi teine, lõppvoor koosneb nii suulisest kui kirjalikust osast. Lõppvoorus 

osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. 

Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab 
lähetaja. 

Olümpiaadiks valmistudes tuleks tähelepanu pöörata alljärgnevatele teemadele: 

1. Omadussõnade käänamine. 

2. Omadussõnade võrdlusastmed. 

3. Omadussõnaline täiend, öeldistäide ja täiend. 

4. Omadussõnamoodustus: liitmine ja tuletamine. 

5. Metafoorid, fraseologismid, sünonüümid, antonüümid, hinnangusõnad. 

Kirjandust lisaks vene koolide eesti keele õpikutele: 

1. Erelt, M., Erelt,T., Ross, K. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti keele sihtasutus, 

2000, lk 129-139; 220-223; 240-266; 330-338; 384-386; 409-411; 470-489; 507-523. 

2. Ehala, M. Eesti keele struktuur. Õpik gümnaasiumile. Kirjastus Künnimees, 1997,lk 79; 

126-128; 133-136; 139-146; 158; 199-201; 214-216; 231-234;254-255. 

3. Õim, A. Sünonüümisõnastik. Tallinn, 1991. 

4. Õim, A. Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn, Eesti keele sihtasutus 1993. 

5. Õim, A. Antonüümisõnastik. Tallinn 1998. 

Esimese vooru iseseisva tööna tuleb kirjutada kujuteldava asutuse või 

isikusoovituskiri mingi inimese kandidatuuri toetuseks. Selleks võib olla näiteks 

kaasõpilase soovitamine kooli õpilasomavalitsusse või koolinõukogusse, õpetaja 

kandidatuuri esitamine Aasta Õpetaja tiitlile, soovituskiri modelliagentuurile, huviringile 

vmt. Soovituskiri kirjeldab kandidaadi positiivseid omadusi, rõhutades just neid, mis 
võiksid olla määravad valituks saamisel. 

Abi soovituskirja kirjutamisel võib leida: 

Sekretär.ee http://sekretar.ee/36160art 

Stern Koolitus http://www.stern.ee/huvitav_soovituskiri.shtml 

CV Keskus http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=2&lastmenu=227&text_id=330 
CV-Online http://www.cv.ee/content/index.php?id=111&gr=1 

Esimese vooru tööna esitatav soovituskiri peab sisaldama 10-15 omadussõna, mis tuleb 

tekstis alla joonida. Valmis tööd tuleb esitada olümpiaadikomisjonile DIN-A4–formaadis 

http://ttkool.ut.ee/olympiaadid
http://sekretar.ee/36160art
http://www.stern.ee/huvitav_soovituskiri.shtml
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=2&lastmenu=227&text_id=330
http://www.cv.ee/content/index.php?id=111&gr=1


lehtedel. Töö tiitellehele tuleb kirjutada järgmised andmed: eesti keele 

olümpiaadi I vooru töö, autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja 
nimi. 

Valminud töö tuleks saata 1. veebruariks 2006 aadressil: 

Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetool 

Ülikooli 16-113 

51003 Tartu. 
Ümbrikule lisada märksõna „Eesti keele olümpiaad“. 

Lisainformatsiooni saab TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetoolist tel. 7375227, 

Sirje Rammolt (e-post sirje.rammo@ut.ee) või 

Tiina Kikerpillilt (e-post tiina.kikerpill@ut.ee). 

Žürii 

Žürii esimees: 

Tiina Kikerpill - TÜ FLEE assistent 

tiina.kikerpill@ut.ee 

Žürii liikmed: 

Sirje Rammo - TÜ FLEE assistent, korraldava komisjoni esimees 

sirje.rammo@ut.ee, tel. 7375 227 

Madis Arukask - TÜ FLEE dotsent, õppetooli juhataja 

Silvi Tenjes - TÜ FLEE dotsent 

Raili Pool - TÜ FLEE teadur 

Elle Vaimann - TÜ FLEE assistent 
Maarika Teral - TÜ FLEE spetsialist 
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