
27. emakeeleolümpiaad „Keel ja arvuti”

Uurimisteemad 9.-10. klassi ja 11.-12. klassi õpilastele

Keele ja arvuti temaatikat ühendavad uurimisteemad jagunevad kolme gruppi.

Esiteks, teemad mis suunavad õpilasi uurima arvuti vahendusel toimuva suhtluse keelt 
ning keelelist käitumist internetikeskkonnas. Selle uurimissuuna fookuseks võiks olla pigem 
internetis kasutatava eesti keele variandi kirjeldamine ja analüüs, mitte niivõrd 
õigekeelsusnormist lähtuvat käsitlus (aga ka see pole muidugi välistatud).

Teiseks, õpilasi korpuspõhisele keeleuurimisele suunavad teemad. Keelekorpused on suured 
digitaalsed keelekogud, mis sageli on varustatud internetipõhise kasutajaliidesega. Koos 
arvuti ja interneti muutumisega igapäevaelu osaks on korpustest saanud keeleuurijate üks 
peamisi materjaliallikaid. Olümpiaadi nende uurimisteemadega soovitakse tähelepanu juhtida 
mitmesugustele eesti keele korpustele ja nende kasutusvõimalustele eesti keele uurimisel.

Kolmandaks teemaks on masintõlge kui viimastel aastatel avalikkuse tähelepanu pälvinud ja 
tänu vabalt kasutatavatele internetipõhistele tõlkesüsteemidele  „laiatarbekaubaks“ muutunud, 
keele arvutitöötluse võimsust ja samas ka piiratust hästi näitav rakendus.

Järgnevad täpsemalt sõnastatud uurimisteemad teemavaldkondade kaupa koos soovitatava 
kirjanduse viidetega.

I  Internetikeel e uue meedia keelekasutus

1. MSN-suhtluse ja/või Facebooki-suhtluse ja/või mõne muu internetižanri keelelised 
eripärad. Käsitleda võib allpool loetletud küsimusi või muid internetikeelele omaseid nähtusi 
õpilase enda valikul.

1.1. Öeldiseta laused, nt Ma kodus, varsti välja jooksma. Otsida võiks vastust küsimusele, 
milliseid verbe saab lausest välja jätta ja püüda leida põhjusi, miks jäetakse verb välja või 
miks just neid verbe on võimalik välja jätta.

1.2. Suhtlussõnad (tervitused, hüvastijätud), nt tre, ommik, sau.

1.3. Küsimuse vormistamine: küsimärk, kas, vä ja tema variandid, ah, muu.

1.4. Paranduste vormistamine, st kuidas parandatakse (näiteks MSN-suhtluses) enda teksti, 
kuidas viidatakse sellele, et see on parandus. Näiteks üks eneseparanduse liik on asendamine, 
kus vale vorm asendatakse õigega nagu järgnevas näites asendatakse sõnavorm teha vormiga 
tegeleda:
21:36:40 R Millega Sa suvel plaanid teha ? Pärnu rand ja päike ?:P 
21:36:40 R tegeleda* 



1.5. Lühendid internetikeeles: milliseid kasutatakse, kuidas neid tuntakse? Võib teha näiteks 
küsitluse, kui hästi kaasõpilased internetikeeles kasutatavaid lühendeid tunnevad ja kui palju 
ise kasutavad. Võib analüüsida ka erinevaid kasutatavaid lühendeid näiteks selle põhjal, mis 
keelest on lühendid tuletatud, kas neid kasutab mingi kitsam huvigrupp või on nad levinud 
laiemalt jne.

Internetikeele uurimisel on oluline täpselt piiritleda ja kirjeldada uurimistöö aluseks olevat 
keelematerjali: millist internetižanri see esindab, millal ja kuidas kogutud, kas on teada 
keelekasutajate vanus, sugu ja sotsiaalne staatus jms. Õpilane peaks esitama koos tööga ka 
uurimuse tarvis kogutud algmaterjali; st uurimus peaks kirjeldama mitte õpilase juhuslikke 
tähelepanekuid näiteks MSN-de  keelest vaid salvestatud MSN-vestluste süstemaatilise 
analüüsi tulemusi.

Kirjandust
Kukk, Inga 2001. Kas elektrooniline õigekirjareform? – Oma Keel 2, lk 26–33
Muischnek, Kadri, Heiki-Jaan Kaalep, Raul Sirel 2011. Korpuslingvistiline lähenemine eesti 
internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamat 7, lk 111-127. 
www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa7.07_Muischnek_pp111-127.pdf 
Salla, Sigrid 2002. Jututuba kui võrgusuhtlusvorm. – R. Kasik (toim.), Tekstid ja taustad (I). 
Artikleid tekstianalüüsist. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 23. Tartu: Tartu 
ülikooli kirjastus, 128–151
Oja, Anni 2009. Delfi kommentaaride keelest. Sirp, 47 (3279), 24 - 24.
Soodla, Karin 2010. Morfoloogilisi, morfosüntaktilisi ja sõnamoodustuslikke erijooni eesti
internetikeeles. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti keele
osakond. http://hdl.handle.net/10062/15263 

2. Keelevalik Facebook’is ja seda mõjutavad tegurid

Milliseid keeli kasutatakse? Millest keelevalik sõltub, kas keelekasutus Facebook’is on seotud 
võõrkeelsete sõpradega või mitte? Kas ja kui palju kasutatakse inglise keelt / mõnda muud 
keelt / murret? Kas neid kasutatakse läbisegi (nn koodivahetus), millised on need sõnad või 
väljendid, mida kasutatakse enamasti võõrkeeles? Kas/kes/kui palju/mis eesmärgil 
kasutatakse inglise keele või mõne muu võõrkeele kirjutamisel nn foneetilist ortograafiat (nt 
õu mai gaad ’oh my god’). 

 Uurimismeetodina võib teha näiteks küsitluse või vaadelda oma sõprade kontosid.

Kirjandust koodivahetuse kohta: Zabrodskaja, Anastassia 2006. Vene-eesti koodivahetuse 
funktsioonid Kohtla-Järve venekeelsete laste vestluses. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 
aastaraamat 2, lk 231-249. 
http://www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa2.16_Zabrodskaja.pdf

3. Sagedasema sõnavara hääldamine ja/või kasutamine internetitekstides

http://www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa2.16_Zabrodskaja.pdf
http://hdl.handle.net/10062/15263
http://www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa7.07_Muischnek_pp111-127.pdf


Töö meetod võiks olla järgmine: sagedussõnastiku (http://www.cl.ut.ee/ressursid/sagedused/) 
põhjal valida välja mõned sagedasemad sõnad (nt määrsõnade hulgast, tegusõnade hulgast 
vms) ning vaadelda nende hääldust foneetikakorpuses 
(http://www.murre.ut.ee/foneetikakorpus/). Kuna foneetikakorpus on suhteliselt väike, võib 
ülesande lahendada ka küsitlusena (millised hääldusvariandid inimesel meelde tulevad). 
Saadud andmeid võib võrrelda tegeliku mitteametliku kirjaliku keelekasutusega: kas need 
hääldusvariandid kajastuvad kuidagi ka kirjapildis (nt MSN-is, Facebook’is, keelekorpustes)?

4. Küsimusjärjendi pikkus MSN-i suhtluses

Vestlusanalüüsi meetodil suhtlust uurides on leitud, et inimestevaheline suhtlus on korrastatud 
suhtlusvoorudest koosnevate järjenditena. Järjendi all mõistetakse üksteisele (eelistatult 
vahetult) järgnevaid suhtlusvoore.Tüüpilisemaid järjendeid on küsimus-vastus. Loomuliku 
suhtluse uurijate vahel ei ole üksmeelt selles, mitmest osast koosneb minimaalne järjend, kas 
kahest või kolmest.
Kahest osast koosnev järjend küsimus-vastus on edukalt lõpetatud sellisel juhul, kui küsimus 
on saanud vastuse. Kolmest osast koosnevas järjendis lisandub vastusele mingi reaktsioon 
küsijalt. See võib olla väljendatud nii kõnes kui ka kehakeeles, MSNi-i suhtluses nt 
emotikonidena. Kõnes väljendub reaktsioon vastusele kolmandas voorus näiteks hinnanguna, 
millega küsija osutab vastuse ammendatavusele, nt „Millega tegeled?“ – „Üritan õppimist 
edasi lükata.“ – „Tore.“
Käesoleva teema uurimisobjektiks on küsimusjärjendid MSN-i vestlustes. Siin tuleb tuvastada 
järjendi esiliige, leida suhtlusvoost järelliige ja otsustada, kas järjend lõpeb vastusega või 
lisandub küsija poolt mingi kolmas voor, mis muudab järjendi kolmeosaliseks. Huvitav oleks 
teada saada, mitmest voorust koosnevad MSN-i suhtluse järjendid - kas need on kahe- või 
kolmeliikmelised. Selle teema täpsemat kirjeldust vt eraldi failist.

Kirjandust
Hennoste, Tiit 2000. Lausung suulises kõnes I. - Akadeemia, 10, 2223-2254.
Kasterpalu, Riina, Olga Gerassimenko 2006. Vestlusanalüüs. - Teoreetiline keeleteadus Eestis 
II. I. Tragel ja H. Õim (Toim.). Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 7. Tartu: 
Tartu Ülikooli Kirjastus, 112-126. 
Hennoste, Tiit 2008. Ei ole ja pole kasutus suulises spontaanses eesti keeles. – Emakeele 
Seltsi aastaraamat 54. Tartu: Emakeele Selts, lk 72-93.
Keevallik, Leelo 2010. Hinnangu grammatikast. Keele rajad. Pühendusteos professor Helle 
Metslangi 60. sünnipäevaks, I. Tragel (Toim.). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2. Pp. 
147-161.
Keevallik, Leelo 2009. Üldküsimuse lihtvastuste funktsioonid. - Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 
33-53.
Keevallik, Leelo 2005. Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel. - Keel ja 
Kirjandus, nr 7 lk 535-549, nr 8 630-642.
Keevallik, Leelo 1999. Informatsioonikäsitluse partikkel ahah telefonivestluses. - Emakeele 
Seltsi aastaraamat 43. Tartu: Emakeele Selts, lk 34-56.
Rääbis, Andriela 2004. Küsimus mis sa teed? telefonivestluses. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 
358–368.
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Rääbis, Andriela 2009. Eesti telefonivestluste sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid. 
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

II korpuspõhised keeleuuringud

5.  Vana kirjakeele korpuse (http://www.murre.ut.ee/vakkur/) põhjal: 
5.1. Värvinimetused punane ja sinine, must ja valge 17.–18. sajandi tekstides Selleteemalises 
töös võiks uurida eesti keeles kesksete värvinimetuste esinemissageduse muutumist vanades 
tekstides. Vana kirjakeele korpusest võiks valida umbes neli erinevat teksti (nt 17. sajandist 
G. Mülleri jutlused ja H. Stahli „Leyen Spiegel“ ning 18. sajandist A. W. Hupeli „Lühhike 
öppetus“ ja R. W. Willmanni „Juttud ja Teggud“), milles värvinimetuste esinemist jälgida. 
Kindlasti tuleks arvesse võtta laiemat lauseümbrust, mitte registreerida vaid üksiksõnu, sest 
huvitav on ka see, missuguste nimisõnadega koos need värvinimetused esinevad (s.t mis on 
„punane“, „must“ jne). Hea oleks välja tuua tüüpiliste koosesinemuste (kollokatsioonide) 
sagedused ning hinnata, kas tegemist on otsese või kujundliku tähendusega (nt must võib olla 
nii muld kui ka südametunnistus).

Päringu tegemisel tuleb arvestada vana kirjaviisi eripäraga: rõhulise silbi lühikest täishäälikut 
andis edasi järgnev kahekordne kaashäälik, nt punnane, sinnine. Kuna enamik vana kirjakeele 
korpuse tekste on märksõnastamata, tuleks päring teha eeldatava tekstisõnavormi alusel, nt 
otsida eraldi vorme musta, mustast, mustal jne. Sõna valge võib esineda vanades tekstides nii 
kujul walge kui ka walgke, mida tuleks päringut tehes arvestada. Päringu lihtsustamiseks võib 
kasutada ka päringuleheküljel kirjeldatud mustreid. 

Kirjandust
Allik, Jüri 1982. Värvitaju, värvinimetused ja värvisümboolika. – Looming, nr 3, lk 378–384.
Bogatkin-Uusküla, Mari, Urmas Sutrop 2005. Tänapäeva ungari keele põhivärvinimed. – 
Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 558–570.
Oja, Vilja 2001. Värvid rahvakeeles. – Oma Keel, nr 1, lk 38–41.
Parmasto, Erast 1982. Mitmevärviline maailm. – Looming, nr 3, lk 375–377.
Sutrop, Urmas 1995. Eesti keele põhivärvinimed. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 797–808.
Viires, Ants 1983. Eestlaste värvimaailm. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 290–302.

5.2. Partiklit ära sisaldavad tegusõnaühendid 17.–19. sajandi tekstides

Teemat võiks avada 3–4 vana teksti põhjal, kust tuleks registreerida nt esimesed 50–100 
partikli esinemisjuhtu (koos lauseümbrusega). Vahet tuleks teha partiklilisel ja verbilisel 
kasutusel (viimane võiks analüüsist välja jääda), nt mine ära (partikkel) ja ära (verb) mine. 
Huvi pakub ühendite esinemissagedus ja see, missuguste verbidega ära ühendeid moodustab. 
Kui õpilane on õppinud saksa keelt, võiks püüda hinnata ka ühendite võimalikku 
saksamõjulisust. Tekstid võiks valida eri sajanditest, et jälgida ära-ühendite lisandumist 
kirjakeelde või taandumist sealt. Jälgida võiks ka ära paiknemist verbi suhtes: kas see on 
verbi ees või järel, kas verbi kõrval või sellest kaugemal.

Päringut tehes tuleks taas arvestada vana kirjaviisi põhimõtetega, lisaks asjaoluga, et 17. 
sajandi tekstides võis ä asemel olla kirjutatud e. Niisiis tuleks otsida sõnakujusid erra, era, 
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ärra, ära. Esinemisandmete põhjendamisel tuleks arvestada erinevaid keelekujusid, nagu 
(põhjaeestiline (eP) ja lõunaeestiline kirjakeel (eL), ning tekstiliike (usutekst, ilmalik tekst).

Kirjandust
Erelt, Mati, Helle Metslang 1998. Oma või võõras? – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 657–668.
Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn. Eesti Keele 
Sihtasutus, lk 189–190, 444–449.
Metslang, Helle 1997. Eesti prefiksaaladverbist ära soome keele taustal. – Lähivertailuja 9. 
Suomalais-virolainen kontrastiiviseminaari 3.–5.5.1996 Lammi. Toim. Riho Grünthal, Reet 
Kasik. Castrenianumin toimitteita 53. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, lk 31–46.
Uuspõld, Ellen 1997. Mõningaist liiasusnähtustest eesti keelekasutuses. – Keel ja Kirjandus, 
nr 11, lk 743–747.

6. Murdesõnade tundmine tänapäeva kooliõpilaste hulgas. Selle töö tarbeks võiks 
murdekorpuse (http://www.murre.ut.ee/murdekorpus/) ja "Väikese murdesõnaraamatu" abil 
otsida mingis murdes tavalisi sõnu (murdekorpuses suhteliselt sagedasi), mis kirjakeeles on 
teistmoodi või puuduvad hoopis, ning teha küsitlus oma kaasõpilaste hulgas, lastes neil arvata, 
mida need sõnad tähendavad. Küsida võib ka seda, miks küsitlusele vastajad just nii arvasid.
Küsitluse tulemusi analüüsides võiks otsida vastuseid järgmistele küsimustele. Kui palju 
arvati õigesti? Kas seda mõjutab õpilase taust (kokkupuuted murdekeele kõnelejatega?) Millel 
pakutud vastus põhineb, kas kõlalisel sarnasusel mõne teise sõnaga, millelgi muul?

Kirjandust
Väike murdesõnastik I, II.1982, 1989 Toim. Valdek Pall.  www.eki.ee/dict/vms/ 

7. Grammatisatsiooniprotsesside uurimine eesti  keele korpuste põhjal

Arvatakse, et grammatikavahendid, nii tunnused kui abisõnad, on tekkinud tavalistest 
sõnadest, mis on ajapikku kaotanud oma algse tähenduse ja iseseisvuse, muutunud üldiste 
grammatiliste tähenduste väljendajaks.  Praegugi võime ära tunda, et näiteks kaassõnad peal 
ja  kõrval  on tõenäoliselt tekkinud sõnade pea ja kõrv  alalütleva käände vormist, aga neist 
tublisti kaugenenud, sõnaühendites laua peal või tooli juures poele algsete 
kehaosatähendustega mingit seost, küll aga on siit näha, kuidas inimese keha on olnud 
ruumisuhete mudeliks: pea on andnud keelde vertikaalse, kõrv horisontaalse ruumisuhte 
väljendusvahendi. Leksikaalsest materjalist grammatilise tekkimise protsessi nimetatakse 
grammatisatsiooniks. Grammatisatsioonil põhinevad ühelt poolt muutused keele ajaloos, 
teiselt poolt aga on mingil ajal keeles kasutusel nii muutuseelne kui muutunud variant, näiteks 
sõna vaatamata  mõistame ühtaegu nii vaatama-verbi  mata-vormina (Ta möödus kedagi  
vaatamata) kui mööndust väljendava kaassõnana, kus vaatamisega midagi tegemist ei ole 
(Vaatamata halvale hindele oli ta heas tujus).  Võib arvata, et muutused levivad keele eri 
variantides erinevalt: üldiselt saavad muutused alguse kõnekeelest (näiteks sõna või 
muutumine küsisõnaks: Oled kodus või?). Ajalehekeel on tõenäoliselt üldiselt muutlikum kui 
näiteks ilukirjanduskeel. Kuivõrd tänapäeval toimub suur osa vabamast suhtlusest arvutite 
vahendusel, võib arvata, et veebisuhtluskeskkonnad on soodsaks pinnaseks  ka 
keelemuutustele.

http://www.eki.ee/dict/vms/
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Uurimistöö ülesandeks  on jälgida  grammatiseeruvate sõnade kasutuse dünaamikat ja 
võimalikke grammatisatsiooniprotsesse  eesti keeles Tartu ülikooli korpuste põhjal.  Uurimus 
võib olla puht diakrooniline, kasutatakse eri kümnendite kirjakeele korpusi alates 1890. 
aastatest kuni tänapäevani. Võib aga vaadelda ka võrdlevalt viimastel aastakümnete 
keelekasutust eri registrites, näiteks veebisuhtluses (uue meedia korpus) ja kirjakeele eri 
allkeeltes; kasutust murretes, jälgides, kus muutused rohkem, kus vähem levivad. Võib uurida 
näiteks järgmisi protsesse: des- ja mata-vormide kaassõnastumine (vaatamata, hoolimata,  
võrreldes, alates; Uuspõld 2001); sõnade  nagu abil, otsas;  kätte, käes, käest kasutus 
kaassõnana; refereerivate kaassõnade kujunemine (sõnul, väitel, hinnangul, teatel jne; Sepper 
2002);  sõna antud kasutamine definiitsuse väljendajana, sõna mingi kasutamine indefiniitsuse 
väljendajana (Pajusalu jt 2004), lauselõpuline küsipartikkel või/vä; või omal valikul mõnd 
muud keelendit. 
Materjali allikad: Tartu Ülikooli korpused  http://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides/   ;   
murdekorpus http://www.murre.ut.ee/triip/murdekorpuse-otsing/  ;    kirjakeele 
korpused Keeleveebis http://www.keeleveeb.ee/  .  

Kirjandust
Metslang, Helle 2002, Grammatikalisatsiooniteooriast ja eesti keeleteadusest. – Teoreetiline 
keeleteadus Eestis. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4.) 2002: 164-179.
Metslang, Helle 2006, Grammatika ei saa kunagi valmis. – Oma Keel 1.
Metslang, Helle 2006, Grammatisatsiooniteooriast tänase pilguga. – Teoreetiline keeleteadus 
Eestis II. Toim. Ilona Tragel & Haldur Õim. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli 
toimetised. Tartu Ülikooli kirjastus Tartu: 176–195.
Pajusalu, Renate, Ilona Tragel, Ann Veismann, Maigi Vija 2004, Tuumsõnade semantikat ja 
pragmaatikat. Taru Ülikooli üldeeleteaduse õppetooli toimetised 5. Tartu.
Sepper, Maria-Maren 2002, Evidentsiaalsuse väljendamine eesti kirjakeeles ühe sajandi 
jooksul. – Võru Instituudi toimetised 14, Võru: 185–206.
Sildvee, Kadri 2000, Tähendusmuutused grammatikaliseerumisprotsessis. – Keel ja Kirjandus 
1, 841–853.
Uuspõld. Ellen 2001, des- ja mata-vormide kaassõnastumine ja eesti komareeglid. – Keele 
kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Toim. Reet Kasik. Tartu Ülikooli eesti 
keele õppetooli toimetised 17. Tartu: 306–321.
Eesti keele seletav sõnaraamat I-VI. 2009. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

III masintõlke väljundi analüüs

8. Google Translatori, Bing Translatori (või mõne muu masintõlkeprogrammi) vigade analüüs

Tööd või lahendada mitmeti: näiteks valida tekst, mis juba on tõlgitud eesti keelest mingisse 
võõrkeelde (inimese poolt) ja lasta masintõlkeprogrammil see eesti keelde tagasi tõlkida. Võib 
analüüsida tüüpvigu või võrrelda mitme tõlkeprogrammi erinevusi.
Teine võimalus on lasta inimestel teha masintõlkeprogrammi tõlgitud tekstist kokkuvõte ja 
võrrelda, kuidas nad sellest aru said (näiteks võrrelda originaaltekstiga).
Võib teha ka kaks „katsejäneste“ gruppi, kus ühel on kasutada eestikeelne originaaltekst, mis 
veel võõrkeelde tõlkimata (või siis võõrkeelne originaaltekst), teisel aga masina tehtud tõlge 
eesti keele: esimene grupp teeb kokkuvõtte originaaltekstist, teine grupp masina  tõlgitud 
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tekstist. Millest saadakse (hoolimata vigadest) paremini aru, millest halvemini?  Kas teksti 
põhiidee on arusaadav?
Kui palju mõjutab teksti valdkond tõlke kvaliteeti? Kas ajaleheuudise tõlge on parem või 
halvem kui näiteks ulmekirjanduse teksti tõlge?
Eriti oodatud on tööd, mis käsitlevad tõlkimist mingisse teise võõrkeelde kui inglise keel (nt 
saksa, vene, soome), samuti tõlget eesti keelde mingist teisest võõrkeelest kui inglise keel. 
Huvitav teema on samuti inglise ja saksa keelest (või muudest võõrkeeltest) eesti keelde 
tõlkimise kvaliteedi võrdlus.

Kirjandust
Kaalep, H.-J.; Koit, M. Kuidas masin tõlgib Keel ja Kirjandus, 10, 724 – 738 
http://keeljakirjandus.eki.ee/2010nr10.html
Google Translator http://translate.google.com/ 
Selle kohta http://translate.google.com/about/intl/et_ALL/ 
Bing Translator http://www.microsofttranslator.com/ 
http://masintolge.ut.ee/info/info.php
http://masintolge.ut.ee/mt-for-kids/ 

Uurimistöö vormilised nõuded
Uurimistöö vormistatakse arvutil, see on korralikult vormistatud ja korrektses eesti keeles. 
Tööl peab olema tiitelleht, sisukord, teoreetiline sissejuhatus ja kokkuvõte, joonised ja tabelid 
on allkirjaga ja nummerdatud jne. Töö maksimaalne lubatud pikkus ilma lisadeta on 20 
lehekülge (Times New Roman, 12 p kiri, reavahe 1,5 ja tähemärke u 1800 leheküljel, s.o 
kokku lisasid arvestamata kuni u 36 000 tähemärki). Uurimistööde vormistamise kohta saab 
täpsemat teavet raamatust Artma, I. Sõrmus, K., Vija, M 2008. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: 
Atlex.
Uurimistöös analüüsitud materjal on kas autori enda kogutud või elektrooniliselt salvestatud,
materjal esitatakse töö lõpus lisana (võib ka CD-l). Töö sissejuhatuses kirjutatakse
täpselt, mis on uuritud materjal: kes on selle autor(id), kust on see pärit, kuidas kogutud ja kui
suur see on.
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