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Eesti keele võõrkeelena olümpiaad 2017/2018 

Juhend 

2017/2018. õppeaasta eesti keele võõrkeelena olümpiaadi korraldab Tartu ülikooli 

rakenduslingvistika 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 teema on „Eesti keele sõnavara muutuvas ajas“. Sõnu 

tundmata, nende tähendust teadmata ei ole võimalik teises keeles suhelda. Sõnavara on koht, 

kus saavad kokku hääliku- ja hääldusõpetus, õigekiri, vormi-, lause- ja tähendusõpetus. 

Sõnavara käib ajaga kaasas, meid ümbritseva maailma muutumine on sõnavaras selgesti näha. 

Selleaastasel olümpiaadil käsitletakse sõnavara temaatikat väga laialt ning olümpiaadist 

osavõtjatelt ootame lisaks sõnade tähenduste tundmisele ka teadmisi sõnavara rikastumise 

teedest ning sõnavara päritolust, samuti sõnade leksikaalsetest suhetest. 

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 17. märtsil 2018 Tartu ülikoolis. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse 

Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee hiljemalt 15. veebruaril 

2018. Lõppvoor koosneb sel aastal ainult kirjalikust osast. 

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt Tartu ülikooli teaduskooli kodulehel 

www.teaduskool.ut.ee. 

Olümpiaadiks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele teemadele: 

1. Sõnavara päritolu, laensõnad, tehissõnad. 

2. Murdesõnad ja slängisõnad. 

3. Võõrsõnad ja tsitaatsõnad. 

4. Uudissõnad, sealhulgas sõnavõistluste kaudu eesti keelde tulnud sõnad. 

5. Sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine. 

6. Hinnangusõnad. 

7. Metafoorid, fraseologismid, vanasõnad, kõnekäänud. 

8. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, paronüümid.  
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Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada seotud tekst, milleks sel korral on blogipostitus 

või päevikusissekanne. Teksti pikkus on 300–350 sõna ja see võib olla üks tervik või koosneda 

mitmest lühemast osast. Teksti teema võib õpilane ise vabalt valida. Näiteks võib 

päevikusissekanne käsitleda üht või mitut päeva õpilase enda elust, kuid teksti võib esitada ka 

mõnda temaatilisse blogisse tehtava postitusena (blogi teemaks võib olla näiteks koolielu, kuid 

ka kirjandus, film, teater, sport, reisimine, toit jne, teema osas piiranguid ei seata). Esitatav 

tekst peab sisaldama vähemalt 3 tsitaatsõna, vähemalt 3 alamsaksa laensõna, vähemalt 3 vene 

keelest eesti keelde tulnud laensõna ning vähemalt kolme fraseologismi teksti autori vabal 

valikul. Nimetatud sõnad ja fraseologismid tuleb tekstis alla joonida ning teksti all rühmadesse 

jaotatuna eraldi välja tuua. Teksti all toodud rühmades võib sõnad esitada nimetavas käändes, 

olenemata sellest, millises käändes nad teksti sees olid. Fraseologismid tuleb esitada samas 

vormis, nagu need olid tekstis. 

Näide: 

1) tsitaatsõnad: show 

2) alamsaksa laenud: arst 

3) vene laenud: kapsas 

4) fraseologismid: kadus nagu tina tuhka 

 

Valmis tööd saata 15. jaanuariks 2018 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, olümpiaadi peakorraldaja ja žürii esimees 
raili.pool@ut.ee, TÜ rakenduslingvistika osakond, telefon 7375227 
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