
35. emakeeleolümpiaadi ülesandevooru juhend (2019/2020. õppeaasta) 

2019/2020. õppeaasta emakeeleolümpiaadi piirkondlik ülesandevoor toimub 24. jaanuaril 

2020 kell 10.00. Ülesannete lahendamine võtab aega kuni 120 minutit. 

Ülesandevoorus saavad osaleda nii noorima (7.–8. klassi), keskmise (9.–10. klassi) kui ka 

vanima vanuseastme (11.–12. klassi) õpilased. 

Ülesanded 

Piirkonnavooru ülesannete koostamisel lähtutakse kooliastme eesti keele ainekavast ja 

olümpiaaditeemast ning peetakse silmas ülesannete eakohasust. 

Ülesannetega mõõdetakse, kui hästi oskab õpilane analüüsida kirjalike meediatekstide sisu- ja 

keelevalikuid, mille kaudu teksti loojad peegeldavad ja kujundavad tegelikkust, ning 

põhjendada oma seisukohti.  Selleks on vaja tunda peale tavaliste grammatikamõistete ka 

tekstianalüüsi mõistestikku (nt meedia, žanr, uudisväärtus, ideoloogia, loomulikustumine, 

vaatepunkt, intertekstuaalsus). Kõigi vastuste puhul hinnatakse ühtlasi kasutatavate keelendite 

õigsust ja konteksti sobivust. 

Ülesannete teemasid 

• Meediatekstide liigid ja alaliigid (nt uudis, juhtkiri, arvamuslugu, intervjuu, reklaam, 

koomiks) ning nende tunnused 

• Teksti ülesehitus 

• Pealkirja funktsioonid 

• Teksti ja pildi koosmõju 

• Sisu- ja keeletasandi mõjutusvõtted 

• Argumentide liigid ja esitamise viisid 

• Tekstidevahelised seosed (nt tsitaat, refereering, parafraas, allusioon) 

• Meediakeele eripära avaldumine eri keeletasanditel 

• Eksimused hea- ja õigekeelsuse põhimõtete vastu 

Oma tüübilt on ülesanded mitmekesised, hõlmates näiteks nõutud info otsimist etteantud 

tekstist, eri žanre esindavate või eri ajajärgu tekstide võrdlust, tekstiloomet, visuaalsete võtete 

analüüsi, keeleliste tunnusjoonte liigitamist, stiiliparanduste tegemist. 

Peale olümpiaadi teemaga otseselt seotud ülesannete kuuluvad ülesannete hulka ka 

õigekirjaülesanded, kus õpilane peab keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema. 

Soovitatav kirjandus 

Ülesandevooruks valmistumisel tuleks õpilasel üle vaadata meediatekstidele pühendatud 

peatükid oma vanuseastme emakeeleõpikutes. Üksikasjalikku ülevaadet meedias kasutatavate 

mõjutusvõtete kohta pakub Katrin Aava ja Ülle Salumäe gümnaasiumiõpik „Meedia ja 

mõjutamine“. 



 

Ülesandevooruks vajalikku taustteavet meediatekstide analüüsimise võimaluste kohta saab 

teemakohasest erialakirjandusest. 

• Aava, Katrin (2002). Meediatekstide kriitiline analüüs koolitunnis. – Tekstid ja taustad. 

Artikleid tekstianalüüsist. Toim. Reet Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 12–28; 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40484. 

• Aava, Katrin (2012). Kriitiline kirjaoskus ja meediatekstide diskursuseanalüüs. – Oma 

Keel, 1, lk 101–107. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_13.pdf 

• Kasik, Reet (2004). Muutuv meedia – muutuv keel. – Oma Keel, 2, lk 5–14. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf 

• Kasik, Reet (2008). Meediateksti analüüs: eesmärgid ja metoodika. –  Tekstid ja taustad 

V. Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. Toim. Reet Kasik. 

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 10–43. 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40070/kasik_tekstid_5_ocr.pdf 

• Kurvits, Roosmarii (2012). Lugejate, vaatajate ja sirvijate lehed: Eesti suurte 

päevalehtede välimuse tabloidiseerumine 2000–2010. – Eesti Akadeemilise 

Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2010/2011. Tartu: Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse 

Selts, lk 12–21. 

https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/46437/EAAS2015.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

Parandamine 

Kõigile ülesannetele on lisatud vastused. Kuigi žürii püüab vastuste esitamisel olla ammendav, 

tuleb siiski arvestada, et tekstianalüüs pakub rohkelt tõlgendusvõimalusi. Seetõttu on oluline 

arvestada õpilase loovat lahendust, kui see ei ole vastuolus kirjakeele normi ja ülesande juhises 

nõutuga. 

Hindamine ja tulemused 

Ülesandevooru töid hindab piirkonnakomisjon, kes koostab osalejate pingerea, pidades iga 

vanuserühma sees eraldi arvestust klasside kaupa. Komisjon vormistab tulemused protokollina 

ja saadab protokolli aadressil riina.reinsalu@ut.ee. Samuti saadab komisjon iga klassi viis 

parimat tööd (kokku 30 tööd) ja paberprotokolli 10. veebruariks 2020 (postitempli kuupäev) 

olümpiaadi žüriile: 

Emakeeleolümpiaadi žürii 

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut 

Jakobi 2-432 

51005 Tartu 

Lõppvooru kutsutute nimekiri avaldatakse hiljemalt kolm nädalat enne lõppvooru toimumist 

teaduskooli veebilehel. Lõppvooru kutsutakse 80 parimat kõigi vanuserühmade ülesande- ja 

uurimistöövoorust kokku. 
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