
Inglise keele olümpiaadi juhend 2008/2009. õppeaastaks 

ÜLDSÄTTED 
 
Olümpiaadi eesmärgiks on inglise keele populariseerimine, inglise keelt kõnelevate maade   ja Eesti 
vaheliste koostöösidemete teadvustamine ningtublide ja andekate õpilaste väljaselgitamine. 

Inglise keele olümpiaad toimub kahes voorus (piirkondlikus ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis 
hõlmab üldhariduskoolide 10. - 12. klasside õpilasi. Piirkondliku vooru tulemusi hindab piirkondlik 
źürii, lõppvooru tulemusi üleriigiline źürii. 

Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. 
Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide 
veebilehel (www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid). 
 
 

PIIRKONDLIKU VOORU TOIMUMISE KORD 
 
Piirkondliku vooru ülesandeks on kirjandi kirjutamine, mis toimub kohtadel reedel, 30. 
jaanuaril 2009.  Kirjandi teema saadetakse maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 20. 
jaanuariks 2009 kinnises ümbrikus, mis avatakse vahetult enne kirjandi kirjutamisele asumist. Samaks 
kuupäevaks saadetakse ka hindmisprotokolli vorm koos täpsustava informatsiooniga. Kirjandi 
mahuks on 300-400 sõna ja aega kirjutamiseks 2 tundi (120 minutit). Tööde parandamist kohtadel 
korraldab piirkondlik źürii. Palume parandusi kirjandi originaalile mitte kanda. 

Antud teema on suhteliselt  lai ja annab võimaluse läheneda sellele erinevatest  vaatenurkadest: 
isiklikust ja ühiskondlikust. 

Kirjand  peab vastama kõigile esitatavatele nõuetele (vt nõuded ja hindamissüsteem).  
Lõppvoorus osalemiseks selgitab piirkondlik žürii välja parima kirjandi igast piirkonnast. Lõppvooru 
pääseva kirjandi lävendiks on 15 punkti. Lävendit mitte ületanud piirkondade poolt vabaks jäänud 
kohad jaotatakse teiste piirkondade 19-20 punkti saanud õpilaste pingerea alusel. Sellekohase otsuse 
langetab lõppvooru žürii. 

 
Piirkondade jaotus: 18 piirkonda 
Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 
1. Harjumaa  
2. Saaremaa  
3. Hiiumaa ja Läänemaa 
4. Ida-Virumaa  
5. Järvamaa  
6. Jõgevamaa  
7. Lääne-Virumaa  
8. Põlvamaa  
9. Pärnu linn ja Pärnumaa 
10. Raplamaa  
11. Tartu linn  
12. Tartumaa  
13. Valgamaa  
14. Viljandimaa  
15. Võrumaa  
16.-18. Tallinn 

http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid


Piirkondliku vooru võitja töö saadetakse hiljemalt 16. veebruariks 2009aadressil: 
TLÜ keelekeskus 
(Inglise keele olümpiaad)  
Narva mnt. 29 
10120 Tallinn 

Üleriigilise inglise keele olümpiaadi žüriile saadetavale kirjandile  lisatakse ametlik kaaskiri õpilase, 
kooli ja aineõpetaja  andmetega (ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel) ning märkega, millise 
piirkonna alla antud kool kuulub. 

Üleriigilise olümpiaadi źüriile saadetakse võitja töö parandusteta originaal koos 2009. a. vabariikliku 
inglise keele piirkondliku vooru hindamisprotokolliga. 
 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 

 
Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor 10. – 12. klasside õpilastele toimub 6.-7. 03. 
2009 Tallinna Ülikoolis. 
Tallinnas toimuvas lõppvoorus kutsutakse osalema iga piirkondliku vooru võitja. 

Olümpiaadi lõppvoor koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

Kirjaliku osa ülesandeks on lühikirjand kohapeal etteantud teemal  mahuga 150 sõna, aega 
kirjutamiseks 45 minutit. 

Enne suulise ülesande juurde asumist loositakse võistlejate paaride koosseis ja esinemisjärjekord. 
Suulise osa ülesandeks on improviseeritud ettekanne loosiga võetud teemal. Iga võistleja kõneleb 
sellel teemal 3-4 minutit. Ettevalmistuseks on aega 1 minut. Oponendi (paarilise) ülesandeks on 
ettekannet tähelepanelikult kuulata ja selle lõppedes esitada ettekandjale vähemalt kolm teemat 
ja/või ettekannet puudutavat küsimust. Pärast esimese paarilise lõpetamist kordub sama protseduur 
teise paarilisega. Suulise ülesande täitmiseks antakse paarile 25 minutit. Eraldi hinnatakse 
ettekannet, küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist (vt nõuded ja hindamissüsteem). 

Olümpiaadi paremaid premeeritakse väärtuslike auhindadega  ning esimese viie puhul arvestatakse 
olümpiaadi tulemusi ülikooli sisseastumisel. 

Täiendavad küsimused olümpiaadi kohta on teretulnud – palume need suunata korraldava komisjoni 
esimehele  (tuuli.oder@tlu.ee ). 

Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja lõunaga. 
Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise inglise keele olümpiaadi žürii koosolekul 22.09.2008 

Źürii esimees: Jelena Kallonen (TLÜ keelekeskus) 

Korraldava komisjoni esimees: Tuuli Oder (TLÜ keelekeskus) 

Inglise keele olümpiaadi žürii 

Esimees: Jelena Kallonen- Tallinna Ülikooli keelekeskus 
 
Liikmed: Ursula Roosmaa- Briti Nõukogu 
               Aita Taiger- Tallinna Ülikooli keelekeskus 
               Tuuli Oder- Üleriigiline inglise keele ainenõukogu 
 


