
ÜLDSÄTTED 

Saksa keele olümpiaadi korraldab 2013./2014. õppeaastal Tartu Ülikool. 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. Eelvooru ülesannet hindab piirkondlik žürii, 

lõppvooru ülesandeid üleriigiline žürii. Olümpiaadi töökeeleks on saksa keel. 

Info olümpiaadi kohta avalikustatakse Eesti olümpiaadide kodulehel.

EELVOORU TOIMUMISE KORD 

Eelvoor toimub 6. detsembril 2013 piirkondades. 

Eelvooru ülesandeks on arutlev kirjand, mille puhul hinnatakse teemaarendust, teksti ülesehitust, 

sõnavara ja grammatilist õigsust. 

Kirjandi pikkuseks on 350 kuni 450 sõna. Kirjutamiseks on aega 120 minutit (mustand ja 

puhtand). Maksimaalne punktisumma on 20 punkti. 

Kirjandi teema saadetakse maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 29. novembril 2013 

kinnises ümbrikus, mis avatakse vahetult enne kirjandi kirjutamisega alustamist. 

Kirjandi koostamisel ei ole lubatud kasutada abivahendeid ega kõrvalist abi. 

Kirjandite hindamise ja lõppvooru konkureerima saadetavate õpilaste väljaselgitamise korraldab 

piirkondlik komisjon ning saadab maksimaalselt kahe lävendi ületanud töö parandusteta 

originaalid, piirkonnavooru hindamisprotokolli ja ametliku kaaskirja õpilase (nimi, kool, klass) ja 

aineõpetaja andmetega hiljemalt 20. detsembriks 2013 aadressil: 

Tartu Ülikool 

Saksa filoloogia osakond 

Ülikooli 17 

51014 Tartu 

(Märksõna: Olümpiaad) 

Lõppvooru pääsemise lävend on 17 punkti. Lävendit mitte ületanud piirkondade poolt vabaks 

jäänud kohad võib lõppvooru žürii jaotada teiste piirkondade õpilaste vahel. 

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.-12. Tartu linn 

13. Tartumaa

14. Valgamaa

15. Viljandimaa

16. Võrumaa

17.-20. Tallinn 



LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD 

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 28. veebruaril – 1. märtsil 2014 Tartu 

Ülikoolis. 

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 – ümberjutustuse kirjutamine kuulamisteksti põhjal. Aega on ca 40 minutit teksti 

kuulamiseks, 60 minutit kirjutamiseks (mustand ja puhtand). Tekst loetakse ette kolm korda, 

märkmeid võib teha teisel ja kolmandal kuulamisel. Teisi abivahendeid peale märkmete kasutada 

ei tohi. Hinnatakse sisulist ja keelelist originaalilähedust ja keelelist õigsust. 

2) Suuline – a) lühikõne (4-5 minutit) loositud teemal; b) paarilise poolt esitatud kõnet/kõne 

teemat puudutavatele küsimustele vastamine; c) paarilisele tema kõnet/kõne teemat puudutavate 

küsimuste esitamine. 

Iga osaleja puhul hinnatakse eraldi lühikõnet, küsimustele vastamist ja küsimuste esitamist. 

Täiendav informatsioon ülesannete kohta avaldatakse olümpiaadi kodulehel. 

 

Žürii liikmed: 

Terje Loogus, Anne Arold, Reet Bender, Reet Liimets, Eve Pormeister, Merje Miliste, Maive 

Meister, Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Sandra Wagner 

Žürii esimees: 

Kaari Antzon (kaari.antzon@ut.ee) 

TÜ saksa filoloogia osakond, tel. 7376240, 7375228. 

Olümpiaadi juhend on vastu võetud üleriigilise saksa keele olümpiaadi žürii koosolekul 

16.09.2014. 


