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Saksa keele olümpiaadi juhend 2001/02. õppeaastaks 
 
Üldsätted 
Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tartu Ülikool ja Haridusministeerium vastavalt 
20.09.01 sõlmitud koostöölepingule  (www.ttkool.ut.ee/olympiaadid) 
 
Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele populariseerimine ning andekate õpilaste 
väljaselgitamine ja motiveerimine teadustööks. 
 
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 
üldhariduskoolide 10.- 12. klasside  õpilasi. 
 

Lõppvooru esimesed kolm kohta selgitatakse välja üldise punktiarvestuse alusel. 
Mitteametlikult koostatakse lisaks pingeread osavõtjatest, kes on saksa keel õppinud 
vähem kui 700 tunni ulatuses ja mitte A-keelena.  

    
Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel. 
 
Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel  
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid  
 
Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meilinglisti 
olympiaadid@lists.ut.ee kaudu 
 
Piirkonnavoor 
Piirkonnavooru üldhariduskoolide 10.- 12. klasside õpilastele korraldab igas 
piirkonnas selleks moodustatud komisjon ning tulemusi hindab piirkondlik žürii 
ajavahemikus 1. - 16. veebruar 2002.a. 
 
1.detsembril 2001 kuulutab Tartu Ülikool välja temaatilise raami, millest lähtuvalt 
on osavõtjail võ imalik tutvuda vastava kirjandusega ning ennast kurssi viia 
teemakohase sõnavaraga. Osavõtjad saavad end piirkonnavooruks nii sisuliselt kui 
keeleliselt ette valmistada kahe kuu vältel (01.12.01 - 31.01.02). 
 
Piirkonnavooru olümpiaadiülesanne seisneb essee kirjutamises piirkonnavooru 
toimumise kohas ja piirkonna komisjoni poolt kindlaks määratud päeval. Piirkondliku 
vooru toimumise päevaks saadab Tartu Ülikool kolm teemat, millest osavõtja valib 
ühe. Essee kirjutamiseks on aega 120 minutit, essee pikkus 2 - 5 lk. Kasutada võib 
sõnaraamatuid. 
 
Lõppvoorus osalemiseks selgitab piirkondlik žürii välja kaks parimat esseed. 
Juhul kui esitatud tööde hulgas leidub kolmas kahe parimaga samaväärne, on 
piirkondlikul žüriil õigus saata see lõppvooru komisjonile. Nende seast kutsutakse 
lõppvooru täiendavalt kuni 5 kandidaati.   
 
Piirkonnavooru korraldajad võivad soovi korral esitada osavõtjaile  lisaülesandeid. 
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Piirkonnavooru protokollid ja lõppvooru suunatud esseed saadetakse hiljemalt 
25.veebruariks 2002 aadressil 
 Tartu Ülikool 
 Saksa filoloogia õppetool 
 Ülikooli 17 
 51014 Tartu 
(märksõna: saksa keele olümpiaad) 
 
Väljavalitud esseedele lisatakse 
a) kaaskiri, kus teatatakse lõppvooru žüriile saadetavate tööde arv ning autorid 
b) piirkonnavooru täielikud protokollid elektroonilisel kujul (osavõtja ees- ja 
perekonnanimi, kool, klass, aineõpetaja, saadud punktide arv) 
c) piirkonna poolt olümpiaadi lõppvooru suunatud õpilaste andmed (ees- ja 
perekonnanimi; kool, klass, aineõpetaja; osavõtt saksa keele tundidest (vähem või 
rohkem kui 700); kas saksa keel on õpilase A-, B-, või C-keel) 
 

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.-20. Tallinn 
  

 
 
Lõppvoor 
 
Lõppvoorule kutsutute nimed avalikustatakse internetis hiljemalt 4. märtsil 2002. a. 
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor 10.- 12. klasside õpilastele toimub  
15. -16. märtsil 2002 Tartu Ülikoolis. 
 
Lõppvoorust võtavad osa piirkondliku vooru žüriide poolt suunatud õpilased ja 
esseede põhjal lõppvooru žürii poolt valitud viis kandidaati.  
 
Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta 
öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu 
komandeerimiskulud katab lähetaja. 
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Lõppvoor koosneb järgmistest ülesannetest: 
a) essee teemaga haakuva tundmatu teksti lugemine ja sellest arusaamine ilma
abivahenditeta (sõnaraamatud jms.) ning sama teksti põhjal koostatud sõnavaraliste ja 
grammatiliste ülesannete kirjalik lahendamine (kokku 90 min.) 
b) diskussioon eelmise ülesande käigus tutvutud teksti põhjal ning teksti
interpreteerimine 

Lõppvooru paremusjärjestuse selgitamisel tulevad arvesse lõppvooru žürii poolt antud 
punktid 
a) kirjaliku ülesande eest
b) suulise ülesande eest
c) essee eest

Apelleerida on võimalik ühe tunni jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii 
koosolekul 15.10.2001.a. 

Žürii esimees Merje Miliste 
merjem@ut.ee, tel. (07) 375 228, (07) 375 240 
TÜ saksa filoloogia õppetool 

Komisjoni esimees Kaari Antzon 
kaaria@ut.ee, tel. (07) 375 228, (07) 376 240 
TÜ saksa filoloogia õppetool 

Žürii liikmed:

Karl Lepa – TÜ FLGR professor, filol-knd
Mari Tarvas - TPÜ dotsent, PhD (kutsutud )
Anne Arold – TÜ FLGR dotsent, PhD
Reet Liimets – TÜ FLGR lektor, MA
Eve Pormeister – TÜ FLGR lektor, MA
Mari-Ann Palm – TÜ FLGR lektor
Erika Kärner – TÜ FLGR lektor
Kai Kull – TÜ FLGR assistent


