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2009/2010. õppeaasta olümpiaadi teemaks on tegusõna eesti keeles. Olümpiaadist osavõtjad 

peavad tundma liht-, ühend- ja väljendtegusõnu; tegusõnade pöördelisi ja käändelisi vorme; 

tegusõnade süntaktilist käitumist (ka rektsiooni), tegusõnade tuletamist (sihilised ja sihitud 

tegusõnad, enesekohased tegusõnad, tegevuse laadi märkivad tegusõnad) ning tegusõnade 

põhitähendusi ja tähendusvarjundeid, tegusõna semantilisi suhteid muude sõnadega. 
 
Olümpiaadi eesmärgiks on süvendada huvi eesti keele vastu ning välja selgitada edukamad 

õpilased, koolid ja juhendajad. Olümpiaad korraldatakse kahes voorus kahele vanuserühmale. 

Noorema rühma moodustavad 9.–10. klasside, vanema 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi 

esimeses voorus kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru tööde 
40  paremat  õpilast  kutsutakse  lõppvooru,  mis  toimub  29.  ja  30.  märtsil  2010  Tartus. 
Kutsutute       nimekiri       avaldatakse       Tartu       Ülikooli       Teaduskooli       kodulehel 

http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  hiljemalt 1. märtsil 2010. Lõppvoor koosneb nii 
suulisest kui kirjalikust osast. 

Olümpiaadiks valmistudes tuleks tähelepanu pöörata alljärgnevatele teemadele: 

1. Liht-, ühend- ja väljendtegusõnad. 
2. Tegusõna pöördelised ja käändelised vormid. 

3. Tegusõnade rektsioon. 

4. Tegusõnamoodustus: tuletamine. 

5. Tegusõna sünonüümid, antonüümid, paronüümid; fraseologismid 
 
Kirjandust lisaks vene koolide eesti keele õpikutele: 
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Esimese vooru iseseisva tööna tuleb kirjutada seletuskiri (nt koolidirektorile, klssijuhatajale, 

treenerile vmt) milles kirjeldatate juhtunut ning selgitate oma käitumist. Seletuskiri peab 

muude tegusõnade hulgas sisaldama ka 10–15 ühend- ja väljendverbi, mis tuleb tekstis alla 

joonida. Kirja pikkus kuni 1800 tähemärki. 

 
Valmis tööd tuleb esitada olümpiaadikomisjonile DIN-A 4 – formaadis lehtedel. Töö 

tiitellehele tuleb kirjutada järgmised andmed: eesti keele olümpiaadi I vooru töö, autori 

ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja nimi. 
Valminud töö saata 25. jaanuariks 2010 aadressil 
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