
Üleriigiline saksa keele olümpiaad 2003/2004 
Lõppvooru korraldus 

 
Üleriigiline saksa keele olümpiaad toimub 19.-20. märtsini 2004 Tartu Ülikooli keeltemajas Paabel 
(Ülikooli 17).  
 
Olümpiaadi lõppvooru toimumine:  
Olümpiaadi lõppvoorus tutvustab iga osaleja oma kirjalikku uurimustööd suuliselt ja vastab töö 
kohta esitatud küsimustele. Registreerumisel saab iga osaleja tutvumiseks ühe kaasõpilase töö, 
mille kohta tuleb koostada ja esitada küsimused.   
 
Olümpiaadil osaleja saab olümpiaadipäeva alguses tutvumiseks loosiga ühe lõppvooru jõudnud töö, 
millega on aega tutvumiseks 2 tundi. Töö kohta tuleb koostada paar sisulist küsimust (1-2) ning esitada 
need töö koostajale suulise vooru käigus.  
 
Suulises voorus on igale osalejale eraldatud aega 15 minutit. Autor  tutvustab komisjoni ees 10 minuti 
jooksul oma uurimustööd ning vastab seejärel oponendi küsimustele. Lisaküsimusi võivad esitada ka 
zhürii liikmed ning kuulajad. Töö tutvustamisel tuleks kindlasti jälgida, et ei ületataks etteantud 
ajapiire, selleks oleks soovitav oma esitust eelnevalt paar korda läbiharjutada. Ettekannet ei ole lubatud 
paberilt mahalugeda (parem kui oleksid lihtsalt märksõnad). Suulise ettekande puhul hinnatakse 
esituse ladusust ja keelelist korrektsust, esineja osakust käia ümber talle eraldatud ajaga ning 
reaktsioonivõimet küsimustele vastamisel (oma töö tundmine). Samuti pööratakse tähelepanu esituse 
meeldivusele (suhtlemine publikuga, silmside jne). 
 
Lõppvooru paremusjärjestus selgitatakse välja žürii poolt antud punktide alusel:  
1) kirjaliku uurimustöö eest, 2) suulise ettekande ning tööd puudutavatele küsimustele vastamise eest, 
3) loosiga määratud tööd puudutavate küsimuste koostamise ning esitamise eest. 
 
Organisatoorsed küsimused: 
 
Olümpiaadi toimumise ajaks kindlustatakse osalevatele õpilastele tasuta toitlustus ja majutus.  
 
19. märtsil pakutakse nii lõuna- kui õhtusööki, 20. märtsil hommikusööki majutuskohas ning kerget 
einet lõunaks. Ei kaeta õpetajate või teiste olümpiaadil osalejaga kaasasolevate saatjate 
toitlustamiskulusid. 
 
Õpilaste majutamine toimub TÜ Annemõisa koolis 19. märtsi öösel vastu 20. märtsi. Juhul, kui öömaja 
soovitakse ka ööks enne olümpiaadi (18./19. märts), makstakse ööbimine kinni ainult neile õpilastele, 
kes tulevad kohast, kust reaalselt ei ole võimalik samaks päevaks kohale jõuda (nt. Hiiumaa, 
Saaremaa). Kui neile eranditele mittevastav osaleja soovib oma õpilased kohale tuua päev varem, siis 
tuleb see eelnev öö kinni maksta kas lähetajal või osalejal endal. Igast koolist ühele õpetajale 
broneeritakse soovi korral majutus, kuid selle kulud katab lähetaja (kool, haridusamet, jne). NB! 
Palume kõigil osalejatel hiljemalt 15. märtsiks teatada oma ööbimissoovist e-maili aadressil 
ruth_niibo@yahoo.de või telefonil  
7 375 228. 
 
 Juhul, kui majutuse broneerinu öömaja ei kasuta, tuleb tal endal tasuda broneerimisega seotud 
kulutused. 
 
Kõikide tekkivate küsimuste korral palun võtta ühendust e-maili aadressil: ruth_niibo@yahoo.de või 
telefonil: 7 375 228. 
 
Edukat olümpiaadi soovides, 
 
Ruth Niibo, 
TÜ saksa filoloogia õppetooli assistent, komisjoni esimees 


