
Riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaad 

Tallinna Ülikool 

Juhime tähelepanu sellele, et lõppvoor kestab 1 päeva. 

Vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele viiakse läbi kolmes voorus: 

I koolivoor: oktoober – november 2016.a 

II piirkondlik voor: 03. märts 2017.a 

III lõppvoor (toimub Tallinna Ülikoolis): 28. märts 2017.a 

Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (10.–12. kl.) õpilased (kes on õppinud koolis vene keelt 

ainult võõrkeelena).   

Pakume osalemist kahes rühmas: 1. õpilased vene keele oskusega B1 tasemel, 2. õpilased vene 

keele oskusega B2 tasemel ja kõrgem. NB! Rühmadesse jaotus keeletesti alusel. Test viiakse läbi 

Tallinna Ülikoolis peale registreerimist. 

Lõppvoorus osalejate nimed koos piirkondliku žürii protokolliga palume saata 13. märtsiks 2017.a 

(igast piirkonnast 2–3 õpilast, Tallinnast 10 õpilast). Olümpiaadile kutsutud õpilased 

kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasasoleva 

täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja. Palume saata õpilased piirkondliku vooru tulemuste 

järgi! 

Olümpiaadi tulemuste järgi moodustatakse üldpingerida. Parimate hulka jõudnud võistlejatele 

rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused (vastavalt ülikooli 

vastuvõtueeskirjadele). 

Olümpiaadižürii esimees on TLÜ Humanitaarteaduste Instituudi dotsent Irina Moissejenko. Tema 

asetäitja on lektor Natalia Tšuikina. 

Lisainfo: irina.moissejenko@tlu.ee, natalia.tshuikina@tlu.ee, +3726409330. 

Olümpiaad 2016/2017 õa 

Üldteemaks on „Merekultuur Eestis” (Морская культура в Эстонии). 

Alateemad:  

1. Suured Eestimaalt pärit vene merekündjad (Великие российские мореплаватели-

эстоноземельцы) 

2. Mere teema arhitektuuri ja maalikunsti teostes Eestis (Морская тематика в произведениях

архитектуры и живописи в Эстонии) 

3. Kaasaegsed Eesti meremuuseumid ja nende ekspositsioonid (Современный морские музеи

Эстонии и их экспозиции) 

II Piirkondlikus voorus osaleja valmistab etteaste, mis käsitleb küsimust „Kas Eesti merekultuur 

on seotud Venemaa omaga?” («Связана ли морская культура Эстонии с российской?»). 

Etteaste pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Teema valiku põhjendus on kohustuslik, teretulnud 

on illustratiivse materjali kasutamine. Kindlasti tuleb konkretiseerida antud ettekande adressaat ja 

teema. Etteaste hindamisel võetakse arvesse: 

- kui sügavalt on teema uuritud (4 punkti); 
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- oskus põhjendada teema valikut ja etteaste objekti (2 punkti); 
- etteaste kompositsioon (2 punkti); 
- uuringu iseseisvus ja etteaste originaalsus (4 punkti). 
Grammatiliste vigade pärast võib maha arvata 1 kuni 3 punkti. Seega maksimaalne tulemus 

on 12 punkti.  

Etteastega esinemine ei toimu enam lõppvooru läbiviimisel! 

Piirkondliku vooru protokollid saadetakse 13.märtsiks 2017.a aadressil: venekeel@tlu.ee, teemaks 

märkida „Piirkondlik voor, … maakond“ 

Riikliku vene keele kui võõrkeele olümpiaadi žüriile saadetavas protokollis märgitakse õpilase ja 

aineõpetaja  andmed (ees- ja perekonnanimi, kool, klass, telefoni nr) ning etteaste teema ja 

pallide arv.  

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. Tartu linn

12. Tartumaa

13. Valgamaa

14. Viljandimaa

15. Võrumaa

16. Tallinn

III Lõppvooru osaleja päev algab registreerimise ja hommikusöögiga, sellele järgneb keeletest. 

Testi alusel jagatakse osalejad 2 rühma (vene keele oskus B1 tasemel; vene keele oskus B2 tasemel 

ja kõrgem). 

Keeletestile järgneb olümpiaadi ametlik avamine. 

Võistlus algab filmilõigu vaatamisega. Filmi alusel kirjutavad osalejad lühikese arutava kirjandi, 

mis on pühendatud vaadatud lõigu probleemile ja olümpiaadi teemale. 

Kirjandile järgneb lõunasöök. 

Peale lõunasööki täidavad osalejad lugemis- ja kulturoloogia testi. Paralleelselt toimub 

individuaalne vestlus: osalejatele pakutakse väited, mille kohta peavad nad esitama oma 

arvamuse. 
Võistluse päev lõpeb kultuuriprogrammiga ja võistlejate autasustamisega.  

Olümpiaadi žürii liikmed: 

Irina Moissejenko 

Natalia Tšuikina 

Inna Adamson 

Jelena Raudla 

Natalia Maltseva-Zamkovaja 

Natalia Sindetskaja 

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee 
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