
ÜLDSÄTTED  

Saksa keele olümpiaadi eesmärgiks on saksa keele ja kultuuri populariseerimine, saksa 
keelt kõnelevate maade ja Eesti vaheliste sidemete teadvustamine ning tublide ja 
andekate õpilaste väljaselgitamine ja tunnustamine. 

Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, 
mis hõlmab üldhariduskoolide 10.-12. klassi õpilasi. Olümpiaadi töökeeleks on saksa 
keel. 

Info olümpiaadi kohta avalikustatakse Eesti olümpiaadide kodulehel 
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid/. 

EELVOORU TOIMUMISE KORD 

Eelvoor toimub 29. jaanuaril 2010 piirkondades. 
Eelvooru ülesandeks on arutlev kirjand. 
Kirjandi teema (koos täpsemate juhistega hindamiskriteeriumide, punktisumma ja lävendi 
kohta) saadetakse maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 20. jaanuariks 2010 
kinnises ümbrikus, mis avatakse vahetult enne kirjandi kirjutamisega alustamist. 

Kirjutamiseks on aega 120 minutit (mustand ja puhtand). 

Kirjandi pikkuseks on 350 kuni 450 sõna. 

Kirjandi koostamisel ei ole lubatud kasutada abivahendeid ega kõrvalist abi. 

Kirjandite hindamise ja lõppvooru saadetud osaleja(te) väljaselgitamise korraldab 
piirkondlik komisjon ning saadab lävendi ületanud tööde parandusteta originaalid, 
piirkonnavooru hindamisprotokolli ja ametliku kaaskirja õpilase (nimi, kool, klass) ja 
aineõpetaja andmetega hiljemalt 10. veebruariks 2010 aadressil: 

Tartu Ülikool 
Saksa filoloogia osakond  
Ülikooli 17 
51014 Tartu 
(Märksõna: Olümpiaad) 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 5.–6. märtsil 2010. a. Tartu 
Ülikoolis. 

Saksa keele olümpiaad 2009/2010 õppeaasta

Juhend



Lõppvoorus osalejad valib üleriigiline žürii välja eelvoorudest saadetud tööde põhjal. 
Lõppvooru kutsutute nimekiri avaldatakse olümpiaadide kodulehel. 

Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja 
lõunaga. Sõidukulud ning õpilas(t)ega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud 
katab lähetaja. 

Lõppvooru ülesannete lühikirjeldus: 

1) Kirjalik – kuulamisteksti põhjal sisu kokkuvõtte kirjutamine 
2) Suuline  – lühikõne (5 minutit) loositud teemal. Sõnavõttudele eelneb 

ettevalmistusaeg 30 minutit, mille käigus saab tutvuda antud teemat puudutava 
lühitekstiga ning koostada kava oma sõnavõtule. 

Lisainformatsioon ülesannete nõuete ja hindamiskriteeriumide kohta avaldatakse 
olümpiaadi kodulehel. 

 

Žürii ja komisjoni esimehed: 
Kaari Antzon (kaari.antzon@ut.ee), Reet Bender (reet.bender@ut.ee) 
TÜ saksa filoloogia osakond, tel. 7376240, 7375228. 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii koosolekul 
12.10.2009. 
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dotsent Anne Arold, lektor Reet Bender, DAAD lektor Christina Grübel, lektor Axel 
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