
37. emakeeleolümpiaadi ülesandevooru juhend (2021/2022. õppeaasta) 
 
Punasega on märgitud 20. jaanuaril 2022 lisatud täiendused. 

 

2021/2022. õppeaasta piirkondlik ülesandevoor toimub 1. veebruaril 2022 elektrooniliselt 

koolides või piirkondades kohapeal. Kui riiklikud piirangud ei luba koolides koguneda, siis 

saavad õpilased ülesandeid kodudes lahendada. Üldine reegel on aga see, et ülesandeid 

lahendatakse koolis või piirkonnas kohapeal ja ainult erijuhul (õpilase haigestumise või 

isolatsiooni tõttu) saab õpilane lahendada ülesandeid kodust.  

 

Olümpiaad toimub vanuserühmade kaupa eri kellaaegadel (tõenäoliselt vahemikus kl 08.00–

15.00). Täpsed kellaajad selguvad 27. jaanuaril. 

 

Olümpiaadi tehnilise õnnestumise tagamiseks tuleb ülesandevoorus osalevad õpilased 

registreerida. Registreerimisvorm saadetakse piirkondlikule koordinaatorile. Palume vormi 

mitte muuta. Samuti palume igal piirkonnal saata teaduskooli vaid ühe registreerimise 

nimekirja, kuhu on koondatud selle piirkonna koolide õpilased. Vormi palume saata 

piirkondlikul koordinaatoril (vastutaval korraldajal) hiljemalt 24. jaanuaril kell 12.00 e-posti 

aadressile terje.kapp@ut.ee. NB! Peale registreerimise lõppemist ja teaduskoolile osalejate 

nimekirja saatmist õpilasi enam lisada ei saa. 

 

Alates 27. jaanuarist saavad õpilased oma e-posti aadressile sisenemise koodid. Palume 

õpilastel jälgida oma e-posti ja ka sealset rämpsposti. Koodidega saavad õpilased siseneda 

olümpiaadi keskkonda. Soovitame õpilastel kindlasti siseneda koodidega olümpiaadi 

keskkonda hiljemalt 28. jaanuaril, et teada saada, kas neile saadetud koodid töötavad. Palume 

juhendajal/õpetajal kontrollida, kas õpilane on koodid kätte saanud ja keskkonda sisenenud.  

 

1. veebruaril tuleb õpilasel Moodle’i keskkonda sisenemise koodid kaasa võtta. 
Olümpiaadi keskkonda sisenemisel tekkinud probleemide korral palume ühendust võtta 

kelli.hanschmidt@ut.ee.   

 

Ülesanded 
 

Piirkonnavooru ülesannete koostamisel lähtutakse kooliastme eesti keele ainekavast ja 

olümpiaaditeemast ning peetakse silmas ülesannete eakohasust. 

 

Ülesannetega mõõdetakse, kui hästi oskab õpilane analüüsida suulise eesti keele erijooni. 

Ülesanded on eri keeletasandite (nt häälduse, sõnavara, lauseehituse) ja eri allkeelte (nt neti- ja 

ilukirjanduskeele) kohta. Peale olümpiaadi teemaga otseselt seotud ülesannete kuuluvad 

ülesannete hulka ka õigekirjaülesanded, kus õpilane peab keeleainest analüüsima, sünteesima 

ja võrdlema. 

 

Igal vanuserühmal on ülesannete lahendamiseks aega 120 minutit. Vastavalt vanuserühmale 

on ülesandeid 8–10.  

 

Soovi korral võib õpilane ülesannete lahendamisel kasutada internetiallikaid. 

 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/piirkondlikud-koordinaatorid
mailto:terje.kapp@ut.ee
mailto:kelli.hanschmidt@ut.ee


Soovituslik kirjandus 
 

Suulise keele kohta pakub põhiteadmisi Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu gümnaasiumiõpik 

„Eesti keele allkeeled“ (2013). Ülesandevooruks vajalikku taustteavet suulise keele kohta saab 

ka teemakohasest erialakirjandusest (vt soovituslikku kirjandust uurimistööde juhendist). 

 

Parandamine, hindamine ja tulemused 
 
Õpetaja korraldab koolis õpilaste kohalolu kontrolli olümpiaadi toimumise päeval ja edastab 

kohalolijate nimekirja pildina või PDF-vormingus teaduskooli kodulehel oleva vormi kaudu 

hiljemalt 1 tund peale olümpiaadi lõppu. Allkirjalehel tuleb ära märkida ka õpilased, kes 

lahendavad ülesandeid isolatsiooni või haigestumise tõttu kodust. Žürii arvestab ainult 

kohalolijate nimekirjas olevate õpilaste tulemusi. Ainult siis, kui riiklike piirangute tõttu (kõik 

koolid on suletud) lahendavad kõik õpilased ülesandeid kodus, pole vaja kohalolijate nimekirja 

saata.  

 

Peale olümpiaadi saavad piirkondlikud emakeeleõpetajad ligipääsu ülesannetele, mida neil on 

vaja ühiselt parandada. Palume saata õpetajate andmed, kes hakkavad parandama õpilaste töid, 

hiljemalt 29. jaanuariks e-posti aadressile terje.kapp@ut.ee.  

 

Vajame parandajate järgmisi andmeid:  

 

Eesnimi Perekonna-

nimi 

Isikukood Kool Telefon E-post Piir-

kond 

Millise 

klassi 

töid 

parandab 

  Vajalik ID- 

kaardiga 

sisenemiseks 

 Vajalik 

mobiil-ID-ga 

sisenemiseks 

   

 

Piirkondlikud komisjonid otsustavad, kuidas käib hindamine. Kuna piirkonnad on õpilaste 

arvult erinevad, otsustab piirkond ise, kui suurt hulka hindajaid nad vajavad.  

 

Igas vanuserühmas on 4–5 ülesannet, mida peavad hindama õpetajad. Ülesanded ei ole väga 

mahukad ja pikki loovtekste ei tule hinnata. Tõenäoliselt on tarvis hinnata iga õpilase töös u 

40–55 lauset. Üleriigiline žürii saadab võtme, mille põhjal on lihtsam hinnata. Samuti luuakse 

Google’i lehekülg, kus saab tekkinud küsimusi kas omavahel või žüriiga arutada. Žürii edastab 

lehekülje lingi ja võtme parandajatele peale olümpiaadi lõppu, kui kõik vanuseastmed on 

lõpetanud lahendamise. 

 

Žürii on Google’i lehe kaudu kättesaadav reaalajas 01.02 kl 15–19 ja 02.02 kl 10–19. 

 

Parandamiseks on aega 01.02–04.02 (k.a). 

 

Lõppvooru kutsutute nimekiri avaldatakse hiljemalt 21. veebruaril teaduskooli veebilehel. 

Lõppvooru kutsutakse 80 parimat kõigi vanuserühmade ülesande- ja uurimistöövoorust kokku. 

 

Sisulised ja korralduslikud küsimused: Andra Rumm (andra.rumm@ut.ee)  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/emakeeleolumpiaadi-piirkonnavooru-registreerimislehe-edastamine
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