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Juhend 

2014/2015. õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikooli eesti 
keele ja kultuuri instituut. Olümpiaadist on oodatud osa võtma 9.–12. klassi õpilased, kelle 
emakeel ei ole eesti keel ning kes on alates esimesest klassist õppinud mitte-eesti 
õppekeelega koolis.  

2014/2015. õppeaasta olümpiaadi teema on „Küsimusedˮ. 

Kui varasemate olümpiaadide keskmes on olnud mõni sõnaliik või eesti kultuur, siis 
seekordne olümpiaad võtab fookusesse teema, millega puutume kokku igapäevaselt ja mis ei 
tunne valdkonna piire. Kulub ju ka koolis suur osa ajast küsimuste esitamisele ja nendele 
vastamisele. 2014/15. aasta olümpiaad annab õpilasele lisaks vastaja rollis olemisele 
võimaluse proovida ka küsija rolli. Küsimisoskus on elus oluline, see on mõtleva inimese 
tunnus. Oskus küsida küsimusi on olulisemgi kui oskus vastata küsimustele. Kui küsimusi ei 
ole, siis on kõik kas selge, ei puuduta inimest või jääb arusaamatuks ning ta lepib sellega. 
Küsimuse esitamine on inimest arendav jõud. Küsimuse esitaja ei peaks kunagi häbi tundma 
või kartma, et ta küsimus on rumal või asjatundmatu, sest ta teeb küsimuse esitamisega 
taotluse midagi teada saada, areneda. Küsimus ei ole alati pelk infopäring, küsimusena 
esitame ka palveid ja kutseid, teeme etteheiteid ja ettepanekuid, keelame ja käsime. 

Olümpiaadist osavõtjad peavad teadma küsisõnu, tundma küsilause sõnajärge, oskama 
moodustada eri funktsiooniga küsimusi ning tajuma keeleregistrit, nägema seoseid 
küsimuste ja vastuste vahel.  

Olümpiaad toimub kahes voorus ja kahes vanuserühmas. Noorema rühma moodustavad 
9.-10. klasside, vanema rühma 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi esimeses voorus 
kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru 40 parimat 
kutsutakse lõppvooru, mis toimub 23. märtsil 2015 Tallinna Ülikoolis. Lõppvooru kutsutute 
nimekiri avaldatakse hiljemalt 23. veebruaril 2015 Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid. Lõppvoor koosneb nii suulisest kui ka 
kirjalikust osast. Olümpiaadiks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele teemadele: 

1. Küsisõnad.

2. Küsilause moodustamine.

3. Küsilause funktsioonid.

4. Küsilause erinevates keeleregistrites.

Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada 15 küsimust olümpiaadi kohta olümpiaadi 
korraldajatele. 

10 küsimust peab algama järgmiste küsisõnadega (küsifraasiga): Mispärast?, Mille eest?, 

Kuivõrd?, Missugustes?, Ega?, Kumb?, Kustpoolt?, Mismoodi?, Milleni?, Kelle? Viis ülejäänud 

küsisõna või küsifraasi valib õpilane ise. Küsisõnad ei tohi korduda. Üks küsimus peab 

sisaldama küsijätku (nt kas pole, eks ole). Küsimused peavad olema loogilises järjekorras, 

esimesed küsimused olgu lihtsamad ja viimased keerukamad. Üks küsimus peab olema 

http://teaduskool.ut.ee/olympiaadid


retooriline, see tuleb tekstis alla joonida. Tööl peab olema ka asjakohane lühike sissejuhatav 

osa ja sobilik lõpetus. Töö lõppu tuleb kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja 

õpetaja nimi.  

Esitatud küsimused ei pea olema tõsiseltvõetavad, soovime ja soosime, et küsimustes 

avalduks õpilase isikupära ja loovus. 
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Esimese vooru töid ootame 23. jaanuariks 2015 e-postiga aadressil ingrid.krall@tlu.ee (kirja 
manuses Wordi failina) või tavapostiga aadressil 

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

Lisainformatsioon ja korralduslikud küsimused: Ingrid Krall, ingrid.krall@tlu.ee 

TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi õppeassistendi telefoninumber on 640 9312 – kui jätate 
oma telefoninumbri või e-aadressi, vastame esimesel võimalusel. 

 

Uudishimulikku pilku ja julget küsimist kõigile eesti keele huvilistele! 

 

Žürii 

Žürii esimees professor Anastassia Zabrodskaja 

Žürii liikmed  lektor Marju Ilves  

lektor Ingrid Krall  

lektor Anastassia Kallikorm  

doktorant Kristiina Bernhardt 

http://www.eki.ee/books/ekk09/
mailto:ingrid.krall@tlu.ee
mailto:ingrid.krall@tlu.ee

