
 
 Lingvistikaolümpiaadi juhend 2015./2016. õppeaastaks 
  
Lingvistikaolümpiaadi eesmärk on propageerida keeleteadust, mida koolis eraldi õppeainena ei 
õpetata. Lingvistikaolümpiaadi ülesanded annavad võimaluse süveneda maailma keelelisse 
mitmekesisusse.  
 
Lingvistikaolümpiaad ei vaja erilist ettevalmistust, sest ülesanded nõuavad eelkõige loogilist 
mõtlemist ja analüüsivõimet. Vajalik on grammatikaterminite tundmine põhikooli programmi 
raames, kindlasti tulevad kasuks ka mis tahes muud lingvistikateadmised. Soovitame tutvuda 
varasemate aastate olümpiaadiülesannete ja näidislahendustega teaduskooli kodulehel 
(http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaadi-arhiiv).  
 
Lingvistikaolümpiaadil saavad osaleda 9.–12. klasside õpilased, vanuseklasse ei eristata. Võimalusel 
(piirkonnavoorude ruumide mahutavust ja ülesannete parandajate jõudlust arvestades) on lubatud 
osalema ka motiveeritud õpilased noorematest klassidest: nende motivatsiooni ja 
lingvistikaülesannete lahendamise kogemust peab kinnitama juhendava õpetaja soovituskiri žürii 
esimehe aadressil. Ülesanded antakse vastavalt õpilase soovile kas eesti või vene keeles.  
 
Abiks olümpiaadiks ettevalmistumisel on kogumik ”Lingvistikaülesandeid” 2008, koost. R. Pajusalu 
jt, Tartu: Atlex. 
 
Lingvistikaolümpiaad toimub 2015./2016. õppeaastal kahes voorus.  
 
13. veebruaril peetakse eelvoor viies linnas: Kuressaares, Narvas, Pärnus, Tallinnas ja Tartus.  
* Kui kooli esindajaga pole teisiti kokku lepitud, lubatakse ühest koolist võistlusele maksimaalselt 10 
õpilast. Küsimuste ja probleemide tekkimisel palume pöörduda žürii esimehe poole, kes edastab 
need žüriile kollegiaalseks lahendamiseks. 
 
* Eelvoorus osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 15. jaanuaril 2016. Registreerumiseks tuleb 
saata osavõtusoovi ja oma andmeid sisaldav kiri selle linna kontaktisikule, kus soovitakse eelvoorust 
osa võtta. Kindlasti tuleb teatada sedagi, kas soovite ülesandeid lahendada eesti või vene keeles.  
 
Kontaktisikute andmed avaldatakse 15. detsembril teaduskooli koduleheküljel 
(http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaad).  
* Eelvooru ülesannete lahendamiseks on aega 3 tundi.  
* Eelvooru tulemused pannakse teaduskooli kodulehele välja 20. märtsiks.  
 
Lõppvoor peetakse Tartus 23. ja 24. aprillil.  
* Lõppvooru kutsutakse eelvooru 40 parimat. 2015. aasta rahvusvahelise lingvistika-olümpiaadi 
meeskonna liikmed pääsevad lõppvooru pärast eelvoorus osalemist ka siis, kui nad ei ole eelvooru 
40 parema hulgas.  
* Kõik lõppvooru kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta toidu ja 
vajadusel öömajaga. Sõidukulud ja õpilastega kaasas oleva saatja komandeerimiskulud katab 
lähetaja.  



* Lõppvooru 4 parimat arvatakse Eestit rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil esindava võistkonna 
koosseisu. Võistkonda saavad kuuluda vaid need õpilased, kellel on Eesti kodakondsus. Kui kohtade 
jagamise tõttu ei ole nelja parimat võimalik määrata lõppvooru pingerea alusel, eelistatakse 
eelvoorus parema tulemuse saanuid.  
* Lõppvooru tulemused pannakse lõppvoorule järgneva nädala jooksul välja teaduskooli 
kodulehele.  
 
Lingvistikaolümpiaadi korraldavad Tartu ülikooli üldkeeleteaduse osakond, eesti keele osakond, 
klassikalise filoloogia osakond ja teaduskool. Lingvistikaolümpiaadi žürii esimees on TÜ teadur Olga 
Gerassimenko, kellelt saab ka lisainformatsiooni olümpiaadi kohta (elektronpostiaadress 
olga.gerassimenko@gmail.com). 


