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Teemad 

 Kursusel on viis teemat. Iga teema kohta tuleb sooritada test ja kirjalik kontrolltöö  

Hinnatavad tööd 

1. Keele märgiline olemus, foneetika ja fonoloogia.   

 

Kontrolltöö 

2. Grammatilised kategooriad. Kontrolltöö  

 
 

3.  Võrdlev‐ajalooline keeleteadus Kontrolltöö  

 
 

4. Arvu‐ ja kirjasüsteemid. Kontrolltöö  

 
 

5. Arvutilingvistika.  

 

Kontrolltöö  

 

Ülesannete näited: 

http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/keeleteaduse_alused_ylesannete_naited.pdf 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Küsimused kontrolltöödes olid väga põnevad nuputada. Õppematerjalid olid selged ja 

mõistetavad. 

 Meeldis see, et antud materjalis otseselt vastuseid ei olnud ja et pidin ise vaeva nägema ja 

internetis surfates infot otsima. 

 Kursusest oli väga palju kasu lingvistikaolümpiaadi ülesannete lahendamisel. 

 Alguses suhtusin lingvistikasse üpris külmalt aga tänu ülesannetele mu huvi kasvas ning tänu 

kursustele ma oskasin koolis antud teema läbida väga kergesti ja sain maakondlikus 

lingvistikaolümpiaadis esikoha. 

  

Näide 1.

Näide 2.

Näide 3.


