
Koostööpartnerid: Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli teaduskool, Eesti Keele Sihtasutus, kirjastused 

Maurus, Koolibri, Avita ja Petrone Print. 

Head õpilased ja õpetajad 

Kuna emakeeleolümpiaadi lõppvooru korraldamine kas veebis või piirkonnakeskustes osutus 

arvatust keerulisemaks, võttis žürii vastu otsuse jätta sel aastal lõppvoor ära ning panna 

tulemused välja piirkondliku ülesandevooru ja uurimistöövooru põhjal. See otsus ei tulnud 

kergelt, sest jaanuari lõpus, mil oli uurimistööde esitamise tähtaeg ja toimus piirkonnavoor, ei 

osanud me arvata, et nendelsamadel tulemustel on sel aastal nii suur kaal. Oleksime tahtnud 

pakkuda õpilastele võimalust näidata teadmisi ja oskusi lõppvooru jaoks ette valmistatud 

ülesannete lahendamisel, kuid paraku jäävad need ülesanded uusi aegu ootama. 

Ülesande- ja uurimistöövooru kokkuvõte 

Eelvoorudes osales 1673 õpilast: ülesandevoorus 1650 ja uurimistöövoorus 23. Ülesandevooru 

kaudu pääses lõppvooru 77 õpilast ja uurimistöövooru kaudu 13 õpilast, seega kokku 90 õpilast. 

 

Lõppvooru pääsejad esindasid 42 kooli ja 13 piirkonda. 

• Tallinn – 21 

• Tartu – 21 

• Lääne-Virumaa – 13 

• Pärnu – 9 

• Saaremaa – 5 

• Pärnumaa – 4 

• Jõgevamaa – 3 

• Harjumaa – 3 

• Võrumaa – 3 

• Viljandimaa – 3 

• Läänemaa – 2 

• Tartumaa – 2 

• Raplamaa – 1 
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Ülesandevooru kaudu edasi pääsejate hulgas oli kõige rohkem õpilasi Tallinna Reaalkoolist 

(5 õpilast) ning Tallinna Inglise Kolledžist, Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, Hugo Treffneri 

Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist ja Tartu Mart Reiniku Koolist 

(igaühest 4 õpilast). 

 

Uurimistöövooru kaudu edasi pääsejate hulgas oli kõige rohkem õpilasi Kadrina Keskkoolist 

(5 õpilast) ning Hugo Treffneri Gümnaasiumist ja Viljandi Gümnaasiumist (mõlemast 2 õpilast).  

 

Kahe eelvooru peale kokku olid kõige suurema õpilaste arvuga esindatud Hugo Treffneri 

Gümnaasium ja Kadrina Keskkool (6 õpilast) ning Tallinna Reaalkool (5 õpilast). 

Tulemuste väljakuulutamine eelvoorude põhjal  

Kuna lõppvooru ei toimu ning ülesande- ja uurimistöövooru põhjal ei saa koostada ühist 

pingerida, tuli tulemused esitada mõlema eelvooru kohta eraldi. 

Ülesandevooru põhjal tegime teatavaks iga klassi kolm parimat tulemust. 

Kuna uurimistöövoorus ei osalenud 7. ja 8. klass ning 9. klassist ei pääsenud lõppvooru ühtegi 

õpilast, siis nende klasside arvestuses kohti ei jagatud. 10. klassist pääses edasi vaid üks õpilane, 

kes sai oma klassis seega esikoha. Nii 11. kui ka 12. klassi kohta oli võimalik teha teatavaks 

kolm parimat tulemust. 
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Ülesandevoor 

Ülesandevoor toimus 21. jaanuaril 16 piirkonnakeskuses. Töid parandasid etteantud võtme järgi 

piirkondlikud komisjonid, kes saatsid iga klassi viis parimat tööd koos protokolliga emakeele-

olümpiaadi žüriile. 

Žürii reastas kõik tööd klasside kaupa punktide alusel (kokku 90 tööd klassi kohta). Kuna võtme 

koostamisel ei olnud võimalik ette näha kõiki võimalikke vastuseid, seda enam, et osa ülesandeid 

olid meediateema tõttu tõlgenduslikud, ja kuna piirkondade vahel esines parandamisel erinevusi, 

vaatas žürii 30 suurima punktisumma saanud tööd üle, ühtlustas hindamist ja seadis tööd 

korrigeeritud punktisumma alusel uuesti pingeritta. (Õigupoolest toimitakse ülesandevooru 

töödega samamoodi igal aastal, ainult et pingerida ei avalikustata.) 

Kuigi punktide korrigeerimine tõi paratamatult kaasa mõningaid erinevusi piirkondlikes 

pingeridades, ei pea piirkonnad oma järjestust muutma. Küll aga lähtus žürii lõplike tulemuste 

väljakuulutamisel korrigeeritud punktisummast. Sama süsteemi rakendatakse ka teiste 

olümpiaadide korral, mille lõppvoor jääb sel aastal ära. 

Uurimistöövoor 

Emakeeleolümpiaadile esitati 23 uurimistööd. Igat tööd hindas saja punkti skaalal kaks žürii-

liiget. Kahe hindaja punktide põhjal arvutati keskmine, mille alusel seati tööd klasside kaupa 

pingeritta. Need tööd, mis ei kogunud 75% ehk ei saavutanud lävendit, jäeti edasisest arvestusest 

välja. Üle 75% saanud tööde põhjal lähtuti lõppvooru kutsumisel kohast pingereas ja lõppvooru 

kohtade arvust. Lõppvooru otsustati kutsuda13 uurimistöö autorid. 

Kõigi uurimistööde juhendajatele saadetakse mai jooksul töö retsensioon, kus on võetud kokku 

töö tugevad ja nõrgad küljed ning antud soovitusi edaspidiseks. 

Mõlema eelvooru esikolmiku õpilastele ja juhendajatele saadame mai jooksul posti teel 

koolidesse diplomid ja auhinnad. 

Täname kõiki olümpiaadil osalejaid ja juhendajaid ning loodame, et järgmisel õppeaastal 

õnnestub olümpiaadi korraldada tavapärasel viisil. 

 

35. emakeeleolümpiaadi žürii nimel 

Riina Reinsalu 

žürii esimees 


