
Eesti keele olümpiaad vene õppekeelega koolide õpilastele 2012/2013
JUHEND 

2012/2013. õppeaasta olümpiaadi teema on EITUS. 
Olümpiaadist osavõtjad peavad tundma, oskama moodustada ja kasutada eitust. 

Olümpiaadi eesmärk on tõsta õpilaste huvi eesti keele vastu, tunnustada ladusas eesti keeles 
suhtlevaid õpilasi. Samuti soovime tänada edukamaid õpilasi koolitanud juhendajaid ning koole. 

Olümpiaad korraldatakse kahes voorus kahele vanuserühmale. Noorema rühma moodustavad 
9.-10. klasside, vanema rühma 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi esimeses voorus kirjutavad 
mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru 30 parimat kutsutakse lõppvooru, 
mis toimub 18. märtsil 2013 Tallinna Ülikoolis. Kutsutute nimekiri avaldatakse Tartu Ülikooli 
Teaduskooli kodulehel http://teaduskool.ut.ee/olympiaadid hiljemalt 22. veebruaril 2013. 
Lõppvoor koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. 

Olümpiaadiks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele eitusviisidele: 

1. Eitus liht- ja liitöeldises.
2. Eituslause sihitis.
3. Eitavad asesõnad.
4. Leksikaalne eitus (sõna muutevormi ja tuletuslik eitus).
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Esimese vooru iseseisva tööna tuleb õpilasel kirjutada motivatsioonikiri teemal „Minust 

paremat pole.” Motivatsioonikirjas peab õpilane põhjendama, miks just tema peaks pääsema 
olümpiaadi lõppvooru oma kooli esindama. Motivatsioonikirja pikkus on 300-350 sõna ning see 
peab sisaldama kokku vähemalt 15 eituselementi. Eituselemendid tuleb tekstis alla joonida ja 
teksti järel, teisel leheküljel eraldi välja tuua ning juurde märkida, millise eituselemendiga on 
tegu. 



Motivatsioonikiri peab sisaldama järgmist 15 eituselementi. Sulgudes on toodud näited, oma 
motivatsioonikirjas peaks kasutama teisi sõnu ja vorme. 

1) eitav umbmäärane asesõna erinevates vormides (nt mitte keegi; mitte miski)
2) eitav asemäärsõna (nt mitte kusagil; mitte kuhugi)
3) asesõna kumbki mõni vorm eitavas lauses (nt kumbki ei tööta; kummastki pole asja)
4) kindla kõneviisi isikulise tegumoe oleviku eitus (nt ei tea)
5) kindla kõneviisi isikulise tegumoe lihtmineviku eitus (nt ei käinud)
6) tingiva kõneviisi isikulise tegumoe eitus (nt ei tahaks; ei oleks tahtnud)
7) liitaja isikulise tegumoe eitus ükskõik millises kõneviisis (nt ei oleks tahtnud; ei ole

käinud)
8) umbisikulise tegumoe eitus (nt ei tehta; ei nähtud)
9) käskiva kõneviisi eitus (nt ärge minge; ära mine)
10) sihilise verbi eitus (nt ei anna lilli; ei söönud saia)
11) liiteline eitus eesliitega mitte- või eba- (nt mitteametlik; ebatervislik)
12) liiteline eitus järelliitega -tu või -matu (nt keeletu; andestamatu)
13) ei … ega konstruktsioon (nt ei lind ega loom)
14) mitte … vaid konstruktsioon (nt mitte bioloogia, vaid anatoomia)
15) ega rõhumäärsõnana hüüd- või küsilause algul (nt Ega ma hull ole! Ega teie ei tea?)

Töö esilehele palume kirjutada järgmised andmed: eesti keele (võõrkeelena) olümpiaadi I vooru 
töö, autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja nimi. 

Eelvooru töid ootame 14. jaanuariks 2013 aadressil 

Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaad 
Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut 
Narva mnt 25 
Tallinn 10120 

või 
e-postiga aadressil anastassia.smoreitsik@tlu.ee või ingrid.krall@tlu.ee (kirja manuses 
tekstifailina) 

Lisainformatsioon: 
Anastassia Šmõreitšik, anastassia.smoreitsik@tlu.ee 

Olümpiaadi žürii liikmed

Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi praktilise eesti keele lektoraadi töötajad:

Ingrid Krall (esimees)
Anastassia Šmõreitšik
Kristiina Bernhardt
Marju Ilves 
Triin Kibar




