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Juhend 

2013/2014. õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldab Tartu ülikooli eesti keele 

võõrkeelena osakond. Olümpiaad on suunatud 9.–12. klassi õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti 

keel ning kes on alates esimesest klassist õppinud mitte-eesti õppekeelega koolis. Olümpiaadi 

eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi eesti keele vastu, selgitada välja edukamad õpilased 

ning tunnustada juhendavaid õpetajaid. 

Käesoleva õppeaasta olümpiaadi teemaks on „Nimisõna eesti keeles“. Olümpiaadist osavõtjad 

peavad oskama nimisõnu ainsuses ja mitmuses käänata, tundma nimisõnade süntaktilist 

käitumist (ka rektsiooni), nimisõnade tuletamist ja liitnimisõnade moodustamist, nimisõnade 

põhitähendusi ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, nimisõnade semantilisi suhteid 

muude sõnadega. 

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 40 paremat õpilast kutsutakse lõppvooru, 

mis toimub 24. ja 25. märtsil 2014 Tartu ülikoolis. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri 

avaldatakse Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid    

hiljemalt 17. veebruaril 2014. Lõppvoor koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. 

Olümpiaadiks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele teemadele: 

1. Nimisõnade käänamine ainsuses ja mitmuses. 

2. Nimisõnade kasutamine lauses, sh nimisõnad erinevate lauseliikmetena ning 

nimisõnade rektsioon. 

3. Nimisõnamoodustus: liitmine ja tuletamine. 

4. Metafoorid, fraseologismid, sünonüümid, antonüümid, hinnangusõnad, võõr- ja 

omasõnad. 
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Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada seotud tekst, milleks sel korral on 

päevikusissekanne või blogipostitus. Teksti pikkus on 300–350 sõna ja see võib olla üks tervik 

või koosneda mitmest lühemast osast. Teksti teema võib õpilane ise vabalt valida. Näiteks võib 

päevikusissekanne käsitleda üht või mitut päeva õpilase enda elust, kuid teksti võib esitada ka 

mõnda temaatilisse blogisse tehtava postitusena (blogi teemaks võib olla näiteks koolielu, kuid 

ka kirjandus, film, teater, sport, reisimine jne, teema osas piiranguid ei seata). Esitatav tekst 

peab sisaldama vähemalt 12 liitsõna järgmisest loendist: hiirekuningas, inimõigus, 

kangelastegu, laiskvorst, lobasuu, mälupulk, nutitelefon, patuoinas, prügikast, päikesekiir, 

raamatukoi, rahvahääletus, silmakirjateener, suitsumees, tahtejõud, taimetoit, verivorst, 

õudusunenägu, öötöö. Loendist valitud sõnad tuleb tekstis alla joonida. 

Töö esilehele palun kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja nimi. 

Valmis tööd saata 13. jaanuariks 2014 e-postiga aadressil raili.pool@ut.ee (kirja manuses Wordi 
failina) või tavapostiga aadressil 
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Lisainformatsioon: 
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