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Olümpiaadi eelvooru teema on Vead eestikeelsetes reklaamides, tooteinfos ja muudes 
tarbetekstides.  
 
1. Olümpiaadi korraldab Tartu Ülikool 
 
Käesoleval õppeaastal korraldab olümpiaadi Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakond.  Eesti 
keele (võõrkeelena) olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja kahes vanuserühmas. 
Noorema rühma moodustavad 9.–10. klasside, vanema 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi 
eelvoorus kirjutavad mõlema vanuserühma õpilased iseseisva töö. 
 
Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2008. Esimese vooru 40 parimat õpilast kutsutakse 
lõppvooru. Olümpiaadi lõppvoor toimub 24.–25. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis. Olümpiaadi lõppvoor 
koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Lõppvooru kutsutavate õpilaste nimed avaldatakse Tartu 
Ülikooli Teaduskooli koduleheküljel http://www.teaduskool.ut.ee/ hiljemalt 1. märtsil 2008. 
 
Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. 
Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 
 
2. Olümpiaadi teema 
 
Olümpiaadi eelvooru töö ülesandeks on leida, esitada ja kirjeldada eestikeelsetes reklaamides, 
tooteinfos ja muudes tarbetekstides esinevaid keelevigu. Nimetatud allikatest võib sageli leida 
eksimusi eesti keele normide vastu, mis raskendavad tekstist arusaamist või koguni moonutavad 
teavet. Eelvooru töö eesmärgiks on suurendada õpilase huvi nimetatud tekstiliikide keelekasutuse 
vastu, pidades silmas eesti kirjakeele norme. 
 
 Eelvooru töö eeldab keelematerjali kogumist ja süstematiseerimist ning koosneb kahest osast: 
 
1) vea leidmine ja vealiigi määramine; 
2) vea kommenteerimine. 
 
Eelvooru töö maksimaalne pikkus on 5 lehekülge (1 lk = 1800 tähemärki), minimaalne pikkus 3 
lehekülge. Terviklikud keelematerjalid tuleb esitada lisadena, mitte põhiteksti sees.  
 
3. Keelematerjali kogumine 
 
Keelematerjali kogumisel soovitame kasutada järgmisi allikaid: 
 
-         internet (ettevõtete koduleheküljed, reklaamid, kuulutused); 
 
-         ajalehtede ja ajakirjade kuulutused ning reklaamid; 
 
-         toitlustus- ja majutusettevõtete menüüd, pakutavate teenuste nimekirjad jms; 
 
-         välireklaamid; 
 
-         kataloogid; 
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-         toodete kasutusjuhendid. 
 
Kuigi eksitavaid vigu võib leida paljudest kohtadest, palume mitte kasutada allikaid, mis ei kuulu 
kirjalike reklaam- ja tarbetekstide ning tooteinfo hulka. Näiteks: 
 
-         eesti telekanalid; 
 
-         eesti raadiokanalid; 
 
-         muukeelne reklaam; 
 
-         ilukirjanduslikes tekstides ning ajakirjandusartiklites esinevad keelevead; 
 
-   muudes kirjalikes tekstides esinevad keelevead, mis ei ole reklaamid, kuulutused, tarbetekstid ja 
tooteinfo; 
 
-         koolitöödes (õpilaste kirjandid, esseed ja muud kirjalikud tekstid) esinevad keelevead; 
 
-         interneti jututubades (foorumites) esinevad keelevead; 
 
-         suulises keelekasutuses esinevad keelevead. 
 
Keeleainestiku kogumisel palume järgida ka seda, et kõikide keelematerjalide puhul oleks tegemist 
avalikuks kasutuseks mõeldud tekstidega. Samuti palume kinni pidada võimalikest piirangutest ja 
keeldudest kauplustes ja restoranides (nt fotografeerimise keeld). Vajadusel tuleb küsida 
keeleainestiku kasutamiseks luba ning selgitada eelvooru töö eesmärke.  
 
4. Vea leidmine ja selle esitamine eelvooru töös 
 
Eelvooru töös tuleb välja tuua ainult vigane lause. Vigast lauset sisaldav terviklik reklaamtekst, 
tarbetekst ja tooteinfo tuleb esitada lisas. 
 
Juhised õpilasele: 
 
1)      kirjuta välja AINULT vigane lause või fraas. Vaatluse all olev tervikmaterjal esita  lisas; 
2)      tõmba vigasele kohale joon alla; 
3)      paranda viga / vead; 
4)      määratle vea tüüp /  vigade tüübid; 
5)      kommenteeri viga / vigu.  

Kommentaari all toob õpilane välja või selgitab muid tekstis esinevaid ebatäpsusi, mis ei kuulu 
keelevigade alla, kuid mis muudavad informatsiooni ebaselgeks. Siia kuuluvad näiteks ebaselge 
lühendite, kellaaegade, kuupäevade, lahtiolekuaegade, sümbolite, tähtede, numbrite, märkide  jne 
kasutamine; ebaselge vormistus ning teksti paigutus. 
 
6)   numereeri ja vormista kõik vigased laused (näitelaused), parandatud laused ja vigade liigid nii, et 
need oleksid muust tekstist selgelt eristatavad. 
 
Näide: 
 
I  Vead reklaamtekstis 



 
1) vead kokku- ja lahkukirjutamises: 
 
* Jõulu eelne soodusmüük ( lisa 1, AS Mari). 
 
Parandatud lause: Jõulueelne soodusmüük. 
 
Kommentaar: Viga esineb kokku- ja lahkukirjutamises (ne- omadussõna kirjutatakse eelneva 
käändsõnaga kokku). 
 
5. Võimalikud keelevigade liigid 
 
Keelevigade liigitus ei ole lõplik, välja on toodud kõige sagedamini esinevad vealiigid. Ootame ka 
õpilastepoolseid täiendusi vealiikide määramise kohta. Mitmeid keelevigu võib määrata ka erinevalt. 
 
-   sõnavaravead (nt vale või sobimatu sõna, eestikeelse sõna asemel on kasutatud muukeelset sõna, 
sõnal on eesti keeles teine tähendus jne); 
 
-         vormimoodustusvead (käänamine, pööramine, ajavormide kasutus jne); 
 
-         sõnajärjevead; 
 
-         rektsioonivead; 
 
-         vead häälikuortograafias; 
 
-         vead algustäheortograafias; 
 
-         vead kokku- ja lahkukirjutamises; 
 
-         vead võõrsõnade õigekirjas; 
 
-         vead nimede õigekirjas (isikunimed, kohanimed jne); 
 
-         vead numbrite õigekirjas; 
 
-         vead lühendite õigekirjas; 
 
-         vead poolitamises; 
 
-         vead kirjavahemärkide kasutamises jne. 
 
6. Keeleainestiku päritolu märkimine lisades 
 
Eelvooru töös kirjeldatavate vigaste lausete päritolu peab olema tõendatav, samuti tuleb tõendada 
vea esinemist originaalallikas. Selleks tuleb esitada töö lisades kõik lähtematerjalid (või nende 
koopiad / skaneeringud / fotografeeringud) ning nende juurde lisada järgmine info. 
 
Ajalehtede ja ajakirjade kuulutused ja reklaam, kataloogid: väljaande nimi, rubriik, leheküljenumber, 
kuupäev. 
 
Tooteinfo, kasutusjuhendid: toote nimetus, originaaltekst (või koopia), vea fikseerimise kuupäev, 



asukoht. 
 
Internet: kodulehekülje aadress, kodulehekülje külastamise kuupäev, väljatrükk koduleheküljelt. 
 
Välireklaam: foto, asukoht, kuupäev. 
 
Toitlustus- ja majutusettevõtted, teenindussfäär: toote, teenuse vms nimetus, originaaltekst (või 
koopia), teenusepakkuja nimi, asukoht, kuupäev. 
 
7. Lisasoovitused õpilastele 
 
-       Kommenteeri viga, mitte reklaami või toodet. Pea meeles, et eelvooru töö ülesandeks on 
kirjeldada kirjalikes tekstides esinevaid keelevigu, mitte kirjeldada ja analüüsida reklaami või 
kuulutust. Seega väldi subjektiivseid kommentaare kirjeldatava reklaami, toote, teenuse jne kohta. 
Oluline on konkreetne viga selles tekstis. 
 
-     Kui kirjalikus tekstis on palju üheliigilisi vigu, leia selle asemel tekst, milles esinevad vead oleksid 
võimalikult mitmekesised või kasuta töö kirjutamisel mitut erinevat teksti. 
 
-      Lisa kõikide analüüsitavate keelevigade juurde viited keelematerjali asukoha kohta lisas. Vigade 
originaalallikas ja „leiukoht“  märgi lisades esitatavate materjalide juurde. 
 
-    Vigade ja tekstide arv ei ole kindlaks määratud. Eelvooru töö maksimumpikkus (v.a lisad) on 5 
lehekülge. 
 
Tähtis pole kvantiteet (vigade hulk), vaid kvaliteet – eri tüüpi vigade leidmine. Olümpiaadi korraldajad 
hindavad allikate mitmekesisust, vigade eriliigilisust, kommentaaride täpsust ja asjakohasust. Heas 
töös on analüüsitud võimalikult erinevaid vigu võimalikult erinevatest allikatest. 
 
8.  Vormistamine 
 
Töö koosneb tiitellehest, iseseisvast eelvooru tööst ning lisadest. Töö põhiosa pikkus on 
maksimaalselt 5 lehekülge. Põhiosale järgnevad lisad (nende puhul ei ole lehekülgede arv määratud). 
Töö vormistatakse formaadis A4, font Times New Roman, tähemärgi suurus 12, reavahe 1.5. Ühe 
lehekülje tähemärkide arv on 1800. 
 
Eelvooru töö tiitellehele tuleb kirjutada järgmised andmed: 
 
Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaadi eelvooru töö, autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja 
juhendava õpetaja nimi. 
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Eesti ja üldkeeleteaduse instituut 
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Ülikooli 16-113 
51003  Tartu 
 
Ümbrikule lisada märksõna „Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaad”. 
 
  
 
Lisainformatsioon: 
 
Madis Arukask (korralduskomisjoni esimees) 
Kristiina Praakli (olümpiaadi žürii esimees) 
 
Eesti keele (võõrkeelena) osakond 
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51003  Tartu 
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Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaadi žürii 
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