
36. emakeeleolümpiaadi üldjuhend (2020/2021. õppeaasta)  

 

Põhiteema  

Olümpiaadi üldteema on „Võõrast omaks ehk Laenamine keeles ja kultuuris“. Paljud 
sõnad ja konstruktsioonid, mida tajume eestikeelsena, on tegelikult laenud (sõnalaenude 
kohta vt nt “Eesti keele käsiraamatu” leksikoloogia osa). Laenatud konstruktsioonide näiteks 
on ühend- ja väljendverb, võimalik, et ka liitmineviku ja ennemineviku ajavormid). Iga laen, 
olgu see sõna, väljend, konstruktsioon vms, esineb kunagi esimest korda mitmekeelsete 
inimeste kõnes või kirjas. See võib hääbuda, jääda kakskeelse kogukonna normiks või levida 
ka ükskeelses kasutuses ja muutuda normiks (sellisel juhul kajastavad seda sõnaraamatud). 
Samuti on võimalik, et ühe vestluse piires esineb terveid lauseid või lõike teises keeles. 
Üldteema alla mahuvad ka kultuurilaenud, nt laenatud pealkirjad, laenud võõrkeeltest 
kirjakeelde või muusse keelevarianti, laenud murretest kirjakeelde, laenainese levi ühest 
tekstiliigist teise ning laenud ja keelekorraldus. 

Üldteemast lähtuvad nii uurimistööde teemad kui ka ülesandevooru ülesanded, kuid 
ülesandevoor hõlmab peale otseselt laenamisega seotud ülesannete ka õigekirjaülesandeid, 
kus õpilane peab näitama oskust laenuainest normingukohaselt kasutada.  

Osalemine  

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse:  

• noorim vanuseaste: 7.–8. klass; 	
• keskmine vanuseaste: 9.–10. klass; 	
• vanim vanuseaste: 11.–12. klass. 	

Ülesandevoorus saavad osaleda nii noorima, keskmise kui ka vanima vanuseastme õpilased. 
Uurimistöövoor on mõeldud vaid keskmise ja vanima vanuseastme õpilastele. Üksikasjalikud 
juhised uurimistöö- ja ülesandevooru kohta leiate teaduskooli veebilehelt. 	

Vanuseastme sees peetakse eraldi arvestust klasside kaupa. Žürii jätab endale õiguse teha 
lõppvooru pääsevate õpilaste jaotuses vajaduse korral muudatusi. 	

 



Ajakava  

Uurimistöö tuleb saata olümpiaadi žürii esimehe 
Reili Arguse aadressile reili.argus@tlu.ee hiljemalt 
18. jaanuaril.  

Ülesandevoor toimub veebis, st et õpilased võivad 
seda teha ka kodus, kui on olemas 
internetiühendusega arvuti. 
Ülesandevoorus osalevate õpilaste 
registreerimislehe palume saata piirkondlikul 
koordinaatoril (vastutaval korraldajal) hiljemalt 20. 
jaanuaril e-posti aadressile terje.kapp@ut.ee. 

Ülesandevoor toimub 26. jaanuaril. 

Žürii avalikustab lõppvooru pääsenute nimekirja 
Tartu Ülikooli teaduskooli veebilehel hiljemalt 21. 
veebruaril.  

Žürii paneb lõppvooru juhendi (ajakava ja 
registreerimisinfo) Tartu Ülikooli teaduskooli lehele 
hiljemalt 22. veebruaril. 

Lõppvoor toimub 19.–20. märtsil (täpne 
korraldusviis täpsustatakse hiljem). 

Žürii avalikustab lõppvooru tulemused teaduskooli 
veebilehel hiljemalt 26. märtsil.  
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• Reili Argus (TLÜ) 	
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• Joosep Susi (TLÜ) 
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Sisulised ja korralduslikud küsimused: Reili Argus (reili.argus@tlu.ee). 
 
Olümpiaadi veebileht: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad 


