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                                     PIIRKONDLIK VOOR   
KUULAMIS- JA GRAMMATIKAÜLESANDED  (maksimaalselt 40 punkti) 

Piirkondlik voor kestab 90 minutit ja koosneb kahest osast: 1) kuulamisülesanded ja 2) 
grammatikaülesanded. Kuulamisülesannetega kontrollitakse nii üldist kui ka detailset teksti 
mõistmist. Grammatikaülesannetega kontrollitakse  riiklikus õppekavas  fikseeritud 
keeleteadmiste valdamist. Kuulamisülesanded annavad kokku maksimaalselt 20 punkti ja 
grammatikaülesanded annavad samuti kokku maksimaalselt 20 punkti. 

 

                                             LÕPPVOOR 
1. KIRJALIK ÜLESANNE (maksimaalselt 10 punkti) 
Olümpiaadi lõppvoor koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjaliku osa ülesandeks on 
seisukohavõtt, mis tugineb pildil. Kirjaliku osa maht on 150 sõna, aega kirjutamiseks 45 minutit. 

Seisukohavõtu hindamisel kasutab vabariiklik žürii järgmisi hindamiskriteeriumeid: 

1) sisu – maksimaalselt  4 punkti 
sisult huvitav ja omanäoline ning teema ammendavalt käsitletud – 4 p  

sisult pigem trafaretne (kulunud, üldtuntud seisukohti esindav) ja/või teema  

mitteammendavalt käsitletud,  –2-3 p  

valitud  aspekt on nimetatud, kuid jäänud lähemalt käsitlemata – 1 p  

ei vasta teemale – 0 p  

2) sõnavaraline väljendusrikkus ja õigsus – maksimaalselt 3 punkti 

läbivalt vaheldusrikas ja teemakohane sõnavara – 3 p  

kohati ebaõige ja/või vähem väljendusrikas sõnavara – 2 p  

rohked sõnavaravead ja/või lihtne sõnavara – 1 p  

sõnavaravead takistavad tekstist arusaamist – 0 p  

3) grammatiline mitmekesisus ja õigsus ning õigekiri – maksimaalselt 3 punkti 

grammatiliselt korrektne, üksik ud grammatika- ja õigekirjavead ei takista tekstist arusaamist; 
mitmesuguste grammatiliste struktuuride kasutamine – 3 p  

mitmed grammatilised ja/või õigekirjavead, mis aga ei raskenda tekstist arusaamist; 
mitmesuguste grammatiliste struktuuride kasutamine – 2 p  

sagedased grammatilised ja/või õigekirjavead, mis takistavad lugemisprotsessi; valdavalt 
lihtlaused – 1 p  

grammatikavead takistavad tekstist arusaamist- 0 p 



2. SUULINE ETTEKANNE (maksimaalselt 20 punkti) 
Võistlevad paarid, kelle koosseis ja esinemise järjekord määratakse loosiga.  

Suulise osa ülesandeks on improviseeritud ettekanne loosiga võetud teemal. Iga võistleja 
kõneleb sellel teemal 3-4 minutit. Ettevalmistamiseks on aega 1 minut. Oponendi (paarilise) 
ülesandeks on ettekannet tähelepanelikult kuulata ja selle lõppedes esitada ettekandjale 
vähemalt kolm teemat ja/ või ettekannet puudutavat küsimust. Pärast esimese paarilise 
lõpetamist kordub sama protseduur teise paarilisega. Suulise ülesande täitmiseks antakse 
paarilistele 25 minutit. Eraldi hinnatakse ettekannet, küsimuste esitamist ja küsimustele 
vastamist. 

Kriteeriumid,  mida kasutatakse lõppvoorus suulise esinemise hindamisel: 

1) Ettekande pikkus, loogilisus ja sisuline mitmekesisus – maksimaalselt 3 punkti. 

2) Küsimustele vastamine - maksimaalselt 3 punkti. 

3) Küsimuste esitamine – maksimaalselt 3 punkti 

4) Sõnavaraline väljendusrikkus ning õigsus - maksimaalselt 4 punkti. 

5) Grammatiliste struktuuride mitmekesisus  ning õigsus - maksimaalselt 4 punkti. 

6) Hääldus ja intonatsioon - maksimaalselt 3 punkti. 

HINDAMISSÜSTEEM 

1. Piirkondliku vooru ülesanded (kuulamis- ja grammatikaülesanded) -  maksimaalselt 40 
punkti.  

Piirkondliku vooru punkte lõppvooru üle ei kanta. 

2. Lõppvoor  

Kirjalik ülesanne (seisukoha võtt) – maksimaalselt 10 punkti 

Suuline ülesanne (improviseeritud ettekanne, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine) -  
maksimaalselt 20 punkti 

 

     Lõppvoor kokku: max 30 punkti 

 
 


