
27. emakeeleolümpiaadi juhend 
 

2011/2012 õppeaasta 
 
 

Korraldaja: Tartu ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut 
 
 

Olümpiaadi teemaks on „Keel ja arvuti“ 

 
Olümpiaadi eesmärgiks on äratada õpilastes sügavamat huvi emakeele ja selle kasutusvaldkondade vastu 
ning süvendada arusaamist keelest kui erinevate suhtlussituatsioonidega seotud allkeelte süsteemist; 
samuti arendada iseseisva uurimistöö oskust, loomingulisust ja leidlikkust keelega seotud nähtuste 
kogumisel ja analüüsimisel. Käesoleva õppeaasta emakeeleolümpiaadiga soovivad korraldajad ka äratada 
õpilastes huvi tänapäevaste arvutipõhiste keeleuurimise ja keeletöötlemise võimaluste vastu. 
Olümpiaadiülesanded mõõdavad õpilase emakeele väljendusvõimaluste tundmist, oskust 
orienteeruda allkeeltevahelistes erinevustes ja orienteerumist eri tüüpi elektrooniliste 
keeleressursside pakutavates võimalustes. 

 
 

Olümpiaadiks valmistudes soovitame tutvuda eesti keele elektrooniliste ressurssidega 

(keelekorpused, elektroonilised sõnastikud, andmebaasid), nt 
 

www.cl.ut.ee/Korpused 

www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/ 

www.murre.ut.ee 

http://portaal.eki.ee/keelekogud.html 

www.keeleveeb.ee www.keelevara.ee 

http://www.folklore.ee/justkui/ 

www.rabauti.ee/clc www.eki.ee/dict/sp 

 

Enamuse elektrooniliste ressurside juures on antud ka ressursi kirjeldus ja kasutusjuhend, millega tuleks 
end enne uurimistöö juurde asumist kõigepealt kurssi viia. 

 
 
 
 
 

Olümpiaadi korraldusest 
 
 
 

Tänavust emakeeleolümpiaadi korraldab Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Nagu tavaks on 
olümpiaad kolmele vanuserühmale (7.–8. klass, 9.–10. klass, 11.–12. klass) kahes voorus. 

 
Eelvoorud 
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7.–8. klassi õpilased pääsevad lõppvooru koolivooru ja linna- või maakonnavooru kaudu. Selle rühma 
ülesanded toetuvad kehtivale kooliastme eesti keele ainekavale ja olümpiaaditeemale. Ülesannetega 
mõõdetakse erinevate allkeelte tekstide mõistmist, oma seisukohtade ja arvamuste väljendamist ja 
põhjendamist ning nende kirjaliku väljendamise oskust. 
Nooremas vanuseastmes on ülesannete aluseks lühikesed eakohased terviktekstid või tekstikatked, ka 
normeerimata keelekasutuse valdkonda kuuluvad. Kõigi ülesannete puhul hinnatakse õpilase enda 
keelendite õigsust ja konteksti sobivust, st oluline on lisaks tekstide mõistmisele ka õpilase stiilitaju. 

 
9.- 10. klassi ja 11.- 12. klassi õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks võimalust: kooli-, linna- või 
maakonnavoorus lahendatud ülesannete alusel või esimeses voorus koostatud uurimistöö põhjal.  Iga kool 
korraldab olümpiaadi koolivooru 7.–12. klassidele . Koolivooru ülesanded koostavad koolide eesti keele 
õpetajad. Olümpiaadi maakonna- ja linnavoorud koolivoorude parimatele toimuvad 20. jaanuaril 2012 
maakonna või linna ainesektsiooni või EES-i osakonna korraldusel. 

 
Piirkonnavooru ülesanded 7.–12. klassidele koostab TÜ eesti keele osakonna juures moodustatud 
emakeeleolümpiaadi komisjon. Piirkonnavooru ülesannete lahendamiseks on aega 2,5 astronoomilist tundi. 
Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid ja piirkonniti koostatakse iga vanuserühma 
üldpingerida. Tulemused vormistatakse protokollina. Piirkonnavoorude protokollid ja iga vanuserühma 
parim töö tuleb saata hiljemalt 5. veebruariks 2012 emakeeleolümpiaadi komisjonile. 

 
Lõppvooru pääseb ka uurimistööde põhjal. 
Uurimistööde (9.-10. kl ja 11.-12. kl) esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2012 (postitempli kuupäev). Tööd 
tuleb saata või tuua TÜ eesti keele osakonda aadressil: 
Emakeeleolümpiaad 
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut Ülikooli 
18 
50090 TARTU 
(või tuua Jakobi 2 ruum 431) 

 
Lõppvoor 

 
Lõppvooru kutsutakse piirkonnavooru tulemuste üleriigilise üldpingerea alusel 7.–8. klassi 20 paremat, 
9.–10. klassi 15 paremat, 11.–12. klassi 15 paremat ning uurimistööde põhjal 15 paremat 
9.–10. klassi vanuserühmast ja 15 paremat 11.–12. klassi vanuserühmast, kokku 80 õpilast. Komisjonil on 
õigus osalejate kvooti muuta, kui nõuetekohaseid uurimistöid ei laeku piisavalt, ja osalejate arvu 
suurendada, kui pingereas on võrdse punktisumma saanud õpilasi. Emakeeleolümpiaadi üleriigiline 
lõppvoor korraldatakse 13. ja 14. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel 
lahendada olümpiaadi teemat puudutavaid ülesandeid, 7.-8. klasside õpilastel tavapärases vormis, 
vanemates vanuserühmades ka elektrooniliste keelematerjali kogude abil. 
Otsuse lõppvooru kutsutavate kohta teeb emakeeleolümpiaadi komisjon. Olümpiaadi lõppvooru ajakava ja 
sinna kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse TÜ Teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee/ekek. 

 
Küsimustega palutakse pöörduda Kadri Muischneki poole meili teel: Kadri.Muischnek@ut.ee 

 

Jõudu ja indu kõigile emakeelehuvilistele! 

 

Žürii 

 

Žürii esimees: Helle Metslang – eesti keele professor 

Žürii liikmed: 

Kadri Muischnek – arvutilingvistika dotsent, komisjoni esimees 

Külli Habicht – eesti keele dotsent 

Neeme Kahusk – keeletehnoloogia teadur 

Riina Kasterpalu - doktorant 
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Riin Kirt – magistrant 

Kersti Lepajõe – eesti keele lektor 

Liina Lindström – eesti keele vanemteadur 

Heili Orav – üldkeeleteaduse teadur 

Siiri Pärkson – doktorant 

Andriela Rääbis – üldkeeleteaduse teadur 

Raul Sirel – doktorant 

Kristel Uiboaed – doktorant 

Kadri Vare – doktorant 

Kaarel Veskis – doktorant 

Maigi Vija – eesti keele lektor 


