
Eesti keele võõrkeelena olümpiaad 2015/2016 

Juhend 

2015/2016. õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldab Tartu ülikooli eesti keele 
võõrkeelena osakond. Olümpiaad on suunatud 9.–12. klassi õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti 
keel ning kes on alates esimesest klassist õppinud mitte-eesti õppekeelega koolis. Olümpiaadi 
eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi eesti keele vastu, selgitada välja edukamad õpilased 
ning tunnustada juhendavaid õpetajaid. 

Käesoleva õppeaasta olümpiaadi teemaks on „Omadussõna eesti keeles“. Olümpiaadist 
osavõtjad peavad oskama omadussõnu käänata ja võrrelda, tundma omadussõnade süntaktilist 
käitumist (ka rektsiooni), omadussõnade tuletamist ja liitomadussõnade moodustamist, 
omadussõnade põhitähendusi ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, omadussõnade 
semantilisi suhteid muude sõnadega. 

Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas ja kahes voorus. Noorema rühma moodustavad 9.–10. 
klasside, vanema 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi esimeses voorus kirjutavad mõlema 
vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru 40 parimat õpilast kutsutakse lõppvooru, 
mis toimub 28. ja 29. märtsil 2016 Tartu ülikoolis. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri 
avaldatakse Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee hiljemalt 15. 
veebruaril 2016. Lõppvoor koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. 

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel 
www.teaduskool.ut.ee. 

Olümpiaadiks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele teemadele: 

1. Omadussõnade käänamine ainsuses ja mitmuses. 
2. Omadussõnade võrdlusastmed. 
3. Omadussõnade kasutamine lauses, sh omadussõnad erinevate lauseliikmetena ning 

omadussõnade rektsioon. 
4. Omadussõnamoodustus: liitmine ja tuletamine. 
5. Metafoorid, fraseologismid, sünonüümid, antonüümid, hinnangusõnad, võõr- ja 

omasõnad. 

Kirjandust lisaks vene õppekeelega koolide eesti keele õpikutele: 

1. Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2007. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud 
trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Internetis aadressil 
http://www.eki.ee/books/ekk09/ 
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2. Metslang, Helle; Krall, Ingrid; Pajusalu, Renate; Saarso, Kristi; Sõrmus, Elle; Vare, Silvi 
2003. Keelehärm. Eesti keele probleemseid piirkondi. Tallinn: TPÜ Kirjastus. 

3. Pool, Raili 2006. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 
lk 40–44. Internetis aadressil http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/lauseopetuse-
harjutused 

4. Rammo, Sirje 2003. Eesti keele sõnavara harjutusi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
Internetis aadressil http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/sonavaraharjutused-
korgtasemele 

5. Rammo, Sirje 2013. Eesti keele sõnavara- ja semantikaharjutusi. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus. 

6. Ehala, Martin 1997. Eesti keele struktuur. Õpik gümnaasiumile. Künnimees. 
7. Muru, Enna; Pappel, Virve 1999. Eesti keele töövihik venekeelsele koolile II. Käändsõna. 

Tallinn: Avita. 
8. Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar 2004. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: 

TEA.  
9. Eesti keele seletav sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2009. Internetis aadressil 

http://www.eki.ee/dict/ekss/ 
10. Väike paronüümisõnastik. Koostanud Helen Plado ja Katrin Mandra. Tartu 2008. 
11. Õim, Asta 1993. Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele 

Instituut. 
12. Õim, Asta 1995. Antonüümisõnastik. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele 

Instituut. 
13. Õim, Asta 1991. Sünonüümisõnastik. Tallinn. 

Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada seotud tekst, milleks sel korral on reklaamtekst 
mingi ürituse või toote reklaamimiseks. Teksti pikkus on 250–320 sõna ja see peab olema üks 
tervik. Reklaamtekstis esitletava objekti võib õpilane ise vabalt valida. Näiteks võib reklaamtekst  
kutsuda inimesi osalema mingil üritusel (kontsert, etendus, võistlus jne) või ostma mingit 
toodet, teema osas piiranguid ei seata. Esitatav tekst peab sisaldama vähemalt 15 omadussõna, 
mis jagunevad järgmistesse kategooriatesse: 

1) 5 erinevat liitomadussõna, milles on omavahel liidetud omadussõna + omadussõna (nt 
kurikaval, kahvatulilla) 

2) 5 erinevat liitomadussõna, milles on omavahel liidetud nimisõna + omadussõna (nt veekindel, 
sulgpehme) 

3) 5 liitomadussõna, mille esimene osa on valitud järgnevast loendist: võhi-, uhi-, puru-, padu-, 
ürg-, üli-, igi-, ime-, veri-, tuli- (nt verinoor) (selle rühma iga omadussõna peab algama erineva 
esiosaga). 
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Nendesse gruppidesse kuuluvad 15 omadussõna tuleb reklaamtekstis alla joonida ning teksti 
järel loetelus välja tuua. Tekstijärgses loetelus tuleb sõnad esitada kolmes grupis, nii et iga 
liitomadussõna juures on välja toodud ka liidetavad osad eraldi (kui liitsõna esiosa on liitsõnas 
omastava käände vormis, tuleb tekstijärgses loetelus kirjutada selle sõna nimetava käände 
vorm): 

1. omadussõna + omadussõna 

Siia kirjutada viis tekstis sisaldunud selle rühma liitomadussõna järgmise näite eeskujul. 

Näide: kurikaval – kuri + kaval 

2. nimisõna + omadussõna 

Siia kirjutada viis tekstis sisaldunud selle rühma liitomadussõna järgmise näite eeskujul. 

Näide: veekindel – vesi + kindel 

3. liitomadussõnad esiosadega võhi-, uhi-, puru-, üli- jne.  

Siia kirjutada viis tekstis sisaldunud selle rühma liitomadussõna järgmise näite eeskujul. 

Näide: verinoor – veri + noor 

 

Valmis tööd saata 11. jaanuariks 2016 e-postiga aadressil raili.pool@ut.ee (kirja manuses Wordi 
failina, faili algusesse palun kindlasti kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja 
õpetaja nimi).  

Lisainformatsioon: 
Raili Pool raili.pool@ut.ee  
TÜ eesti keele võõrkeelena osakond, telefon 7375227 
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Olümpiaadi žürii 

Žürii esimees: Raili Pool (TÜ dotsent) 

Žürii liikmed: 

Madis Arukask (TÜ dotsent) 
Tiina Kikerpill (TÜ lektor/teadur) 
Sirje Rammo (TÜ lektor) 
Ingrid Rummo (TÜ lektor) 
Maarika Teral (TÜ teadur) 
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