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Saksa keele olümpiaadi juhend  
2004.-2005. õppeaastal 

 
ÜLDSÄTTED 
Saksa keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Pedagoogikaülikool ja Haridusministeerium vastavalt 10-
10/942 lisa 7, 02.08.04 sõlmitud koostöölepingule. 
Olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele populariseerimine, Saksamaa ja Eesti vaheliste kultuurisidemete 
teadvustamine ning andekate õpilaste väljaselgitamine ja motiveerimine teadustööks. 
Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 
üldhariduskoolide 10. - 12. klasside õpilasi. Mõlema vooru tulemusi hindab üleriigiline žürii. 
Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel. 
Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/sko.html 
 
OLÜMPIAADI TOIMUMISE KORD 
Olümpiaadi ülesandeks on uurimustöö kirjutamine teemal: Menschen aus Estland im 
deutschsprachigen Kulturraum heute und gestern (Üks saksakeeleses kultuuriruumis 
tegutsenud või tegutsev eestlane/ Eestimaalt pärit venelane).  
Projekt (maht 7 - 8 lk.) peab vastama kõigile õpilasuurimusele esitatavatele nõuetele.  
Töö vormile esitatavad nõuded on lühidalt järgmised:  
Uurimustöö pikkus peaks olema orienteeruvalt 7 lehekülge, ca 15 000 tähemärki, Times New Roman, 
tähemärgi suurus 12; lisaks kasutatud allikad. 
Uurimustöö juurde kuulub tiitelleht, millel peaks kajastuma järgmine informatsioon: töö pealkiri, töö 
koostaja ees- ja perekonnanimi, juhendaja (juhendajate) ees- ja perekonnanimi, kooli nimi, piirkond, 
aasta. 
Uurimustöö peab vastama kõigile õpilasuurimustele esitatavatele nõuetele. 
Vt. näiteks: 
Uuspõld, Ellen, Üliõpilastööde vormistamise juhend, 2000.Tartu Ülikooli  
eesti keele õppetool; 
Klein, Wolf-Peter; Tarvas, Mari: Hinweise zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten an der 
Pädagogischen Universität Tallinn, TPÜ saksa keele õppetool, 1999. 
 
Allikate kasutamine : uurimustöö koostamisel on lubatud kasutada erinevat taustmaterjali (raamatud, 
entsüklopeediad, sõnaraamatud, ajakirjad, ajalehed, internetiallikad jne). Töös peab siiski olema 
võimalik selgelt eristada autori enda mõtteid ning teistelt autoritelt laenatud ideid. Viimaste kasutamise 
korral tuleb allikatele üheselt viidata. Tööd, mille puhul tekib kahtlusi töö koostaja autorluses, võidakse 
olümpiaadiarvestusest eemaldada.  
Lõppvoorus osalemiseks selgitab üleriigiline žürii välja parima uurimuse igast piirkonnast. 
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  
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8. Põlvamaa  
9. Pärnu linn ja Pärnumaa 
10. Raplamaa  
11. Tartu linn  
12. Tartumaa  
13. Valgamaa  
14. Viljandimaa  
15. Võrumaa  
16.-18. Tallinn  
 
Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel (maksimaalselt 20 punkti): 
1) sisuline mitmekesisus ja teema ammendamine - maks. 5 p. 
2) teksti ülesehitus - maks. 5 p. 
3) sõnavaraline väljendusrikkus ja õigsus - maks. 5 p. 
4) grammatiline väljendusrikkus ja õigsus - maks. 5 p. 
Lõppvooru mittevalitud tööde puhul ei anta õpilastele punktilist tagasisidet.  
 
Tööd saadetakse hiljemalt 24.01.05 aadressil: 
TPÜ Filoloogiateaduskonna Keelekeskus 
(Saksa keele olümpiaad)  
Narva mnt. 29 
10120 Tallinn 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi žüriile saadetavale projektile lisatakse  
kaaskiri õpilase, kooli ja juhendaja andmetega (ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, 
aineõpetaja), ning märkega, millise piirkonna alla antud kool kuulub.  
 
Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor 10 - 12-ndate klasside õpilastele toimub 
11.-12.03.2005 Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 
Tallinnas toimuvast lõppvoorust kutsutakse osalema 20 parima olümpiaadi žüriile saadetud projekti 
autorit (Üks parim 18-st piirkonnast ja lisaks kaks lisakohta, kui mõnes piirkonnas on rohkem väga häid 
töid). Kui esitatud tööde tase on nõrk, on võimalik, et mõnest piirkonnast ei kutsuta ühtegi esindajat. 
Piirkonna esindajate kutsumata jätmisega vabanenud kohtade arvel on žüriil õigus suurendada nn. 
lisakohtade arvu. 
 
Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. 
Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 
 
Lõppvooru toimumise kord: 
Lõppvooru kutsutud parimate projektide autorid esitlevad žürii ees oma projekte ja kaitsevad neid 
väitluses žürii liikmetega. Ettekandeks antakse aega kuni 10 minutit, millele järgneb küsimustele 
vastamine ja vestlus. 
 
 
Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii koosolekul 20.09.2004.  


