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24. emakeeleolümpiaad „Toimiv emakeel ja tekstimaailm” 

Olümpiaadijuhend 

Iga keel toimib oma tekstide kaudu, olgu need üleriigilised või kohalikud, suulised või kirjalikud, 
murdelised või kirjakeelsed, isikupärased või tüüpilised. Tekstid on osa meie toimingutest kindlas 
eluvaldkonnas (isiklikus või avalikus elus, õppimises või töös) ning mingis rühmas (näiteks üle riigi, üle 
valla, oma huvialal, klassis, peres või sõprade vahel). 

Meie igaühe keel on seda rikkam, mida enamate suulise ja kirjaliku teksti liikidega (žanritega) oleme 
kokku puutunud. Inimese keelt rikastab nii sihiteadliku kuulamise kui ka lugemise kogemus, seda 
arendab nii lugemine kui ka kirjutamine, eriti kui oskame arvestada, kellele ja miks me kirjutame. 
Hindamatu on kokkupuude eesti tekstivaramu klassikaga. See toob igaühe keelde sõnu ja väljendeid, 
mis igapäevaelu rohketes olukordades esile ei tule. Samuti omandame sealt niisugust grammatikat, 
mis noorte veebielus või isegi kooli tekstimaailmas jääb võõraks. Teisest küljest õpime tekstidega 
kokkupuutes ka seda, milliseid sõnu-väljendeid ja missugust grammatikat kindlat liiki tekstis 
kasutatakse, kuidas neid tekste üles ehitada ja siduda. Sellele teadmisele on toetatud vanemate 
õpilaste uurimisteemad. 

Teisalt on inimese keeleoskus just oskus tekstidega toime tulla ja seda peaksid peamiselt mõõtma 
emakeeleolümpiaadi ülesandevoorud. 

Olümpiaadi ülesandevoorudes, k.a lõppvoor, mõõdetakse eakohaselt emakeeleoskuse järgmisi 
tahke: 
• emakeele osaoskuste kirjalik rakendus: loetu eakohane mõistmine, suunatud (ülesande- ja 
tekstipõhine) kirjutamine, sh kuulatu või loetu põhjal, vahendamine lugemise ja kuulamise põhjal – 
toetudes tänapäevastele tekstidele 
• emakeelepädevuse eri tahkude rakendus, toetudes vajadusel eakohaste oskuste piires peale 
kooliõpikute ka eesti kirjakeele seletussõnaraamatule, ÕS 2006-le ja eesti keele käsiraamatule: 
eakohane sõnavara- ja grammatikapädevus, vihjete ja viidete leidmine, stiilitaju (nt sõnade 
kontekstitähendus ja kasutusväärtus sõnastike märgendite järgi) 
• tekstitöö oskused, nt peamõtte ja detailinfo leidmine, küsimust järgiv vastamine teksti põhjal, teksti 
või selle osa resümeerimine ja refereerimine (vanematel õpilastel sihipäraselt), teksti või selle osade 
pealkirjastamine; otstarbekas lühendamine, lühendite mõistmine ja kasutamine tekstis jms. 
Kõigi ülesannete hindamisel arvestatakse eesmärgipärase toimetuleku kõrval õpilase enda keelendite 
kontekstisobivust ja õigsust ning mitmesuguste keelendite tundmist (sõnavara ja grammatika ulatus, 
rikkus ja kasutusoskus). 

 
Eelvoorud 

Noorema rühma (7.-8. kl) õpilased pääsevad lõppvooru koolivooru ja piirkonnavooru (linna- või 
maakonnavooru) kaudu. 
Selle rühma ülesanded toetuvad RÕK kooliastme ainekavale ja olümpiaaditeemale, puudutades 
emakeeleoskuse järgmisi tahke: 
• emakeele osaoskuste kirjalik rakendus: loetu mõistmine ja oma arvamuse väljendamine selle kohta; 



suunatud kirjutamine, sh kuulatu või loetu põhjal; lühike vahendamine lugemise ja kuulamise põhjal, 
olulise esiletoomine punktide kaupa 
• emakeelepädevuse rakendus, toetudes vajadusel ÕS-le 2006: sõnavara ulatus ja 
grammatikapädevus ning stiilitaju (sünonüümia, antonüümia, sõnade kontekstitähendus ja 
kasutusväärtus ÕS märgendite järgi vms) 
• otstarbekas (žanrisse ja lausesse sobiv) lühendikasutus ja tuntud lühendite mõistmine 
• tekstitöö oskused (peamõtte ja detailinfo leidmine, küsimust järgiv vastamine teksti põhjal, teksti ja 
selle osa resümeerimine ja refereerimine, teksti või selle osade pealkirjastamine. 
Selles vanuseastmes sobivad võimalikult lühikesed eakohased terviklikud tekstid või tekstikatked, nt 
eri ainete kesksest õpivarast ja aimekirjandusest, ajakirjandusest, teatmekirjandusest, 
ilukirjandusest. Kuuldetekste on parem selge häälega ette lugeda, kui kasutada viletsat tehnikat. 
Kõigi ülesannete eakohasel hindamisel on tähtis õpilase enda keelendite kontekstisobivus ja õigsus. 
 
Kahe vanema rühma (9.−10. kl ja 11.−12. kl) õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks võimalust: 
ülesandevoorude (koolivooru, linna- või maakonnavooru) kaudu või esimeses voorus koostatud 
õpilasuurimuse kaudu. 
 
Uurimisteemad 9.−10. klassi ning 11.−12. klassi lühiuurimuste jaoks teatatakse koos kirjelduste ja 
kommentaaridega, uurimistöö vormistamisnõuete ja kirjandusega, sh Oma Keel ja kooliõpikud, 15. 
septembriks 2008 (vt www.teaduskool.ut.ee/ekek). Uurimisvoor kestab 31. jaanuarini (postitempli 
kuupäev). 
 
Koolivoorud toimuvad vahemikus 15. september – 15. detsember 2008. Iga kool korraldab 7.–12. 
klasside olümpiaadi koolivoorud kolmes ette nähtud vanuserühmas. Koolivooru olümpiaaditöö 
koostavad koolide eesti keele õpetajad, konsulteerides soovitavalt ülesanderingi oma piirkonna 
ainesektsioonis või EES kohalikus osakonnas. 
 
Piirkonnavoor (maakonna- ja linnavoor) koolivoorude parimatele toimub üle Eesti laupäeval, 24. 
jaanuaril 2009 maakonna/linna ainesektsiooni ja/või EES-i osakonna eestvedamisel. Piirkonnavooru 
ülesanded koostab kõigile vanuserühmadele TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi juures 
moodustatud emakeeleolümpiaadi žürii (vt eraldi faili). 
Voor kestab orienteeruvalt 2,5 astronoomilist tundi. 
Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid, koostades iga vanuserühma osalejate 
üldpingerea. Tulemused vormistatakse protokollina. Piirkonnavoorude tööd ja uurimused tuleb saata 
või tuua hiljemalt 31. jaanuariks 2009 (postitempli kuupäev) emakeeleolümpiaadi žüriile aadressil: 
 
Emakeeleolümpiaad 
TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut 
Narva mnt 25 
10120 Tallinn 
(või tuua Narva mnt 29 – 545, vormistades ümbriku samalaadse pealdisega). 
  
Üleriigiline lõppvoor 

24. emakeeleolümpiaadi üleriigiline lõppvoor on reedel, 13. ja laupäeval, 14. märtsil 2009 Tallinna 
Ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel lahendada ülesandeid, mis tulenevad RÕK 
vanuseastme ainekavast ja seostuvad olümpiaadi üldteemaga. 

Otsuse lõppvooru kutsutavate kohta teeb emakeeleolümpiaadi žürii. Lõppvooru kutsutakse piirkonna 
ülesandevooru ja/või uurimistöö tulemuste üleriigilise üldpingerea alusel kokku 80 õpilast järgmiselt: 

http://www.teaduskool.ut.ee/ekek


• 7.−8. klassi piirkonnavoorude 20 parimat 
• 9.−10. klassi 15 parimat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde põhjal 
• 11.−12. klassi 15 paremat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde põhjal. 

Žüriil on õigus osalejate arvu vähendada, kui nõuetekohaseid uurimusi ei laeku piisavalt, ning 
suurendada, kui pingereas on võrdse punktisumma saanud õpilasi. 

Olümpiaadi lõppvooru ajakava ja sinna kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse TÜ Teaduskooli 
kodulehel www.teaduskool.ut.ee/ekek. 

Küsimustega palutakse pöörduda Krista Kerge poole meili teel:krista.kerge@tlu.ee. Kiire ühenduse 
vajadusel saab kontakti õppeassistendi kaudu: 64 09 312 – kui jätate oma telefoni¬numbri või 
meiliaadressi, võetakse teiega esimesel võimalusel ühendust. 

Žürii 

24. emakeeleolümpiaadi korraldustoimkond ja žürii 
 
Žürii esimees: Jüri Viikberg, PhD (TLÜ eesti keele professor) 

Žürii liikmed: 
1. Katrin Aava, MA (TLÜ lektor) 
2. Annika Hussar, MA (TLÜ lektor) 
3. Marju Ilves, MA (TLÜ lektor) 
4. Annekatrin Kaivapalu, PhD (TLÜ dotsent) 
5. Kristel Kaljund, PhD (TLÜ dotsent) 
6. Krista Kerge, PhD (TLÜ dotsent) 
7. Annika Kilgi, MA (TLÜ assistent) 
8. Chris-Evelin Luik, MA (TLÜ vilistlane) 
9. Helin Puksand, MA (TLÜ lektor) 
10. Kristiina Ranne (TLÜ õppeassistent) 
11. Pille Riisma, MA (TLÜ lektor) 
12. Anastassia Smoreitšik (TLÜ õppeassistent) 
13. Jaanus Vaiksoo, MA (TLÜ lektor, teadur) 
14. Katre Õim, PhD (TLÜ dotsent) 
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