
Eesti keele teise keelena olümpiaad 2021/2022 

Juhend 

 

2021/2022. õppeaasta Eesti keele teise keelena olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikooli 
humanitaarteaduste instituut. Ootame olümpiaadist osa võtma 9.–12. klasside õpilasi, kelle 
emakeel ei ole eesti keel ning kes on koolis õppinud eesti keelt teise keelena. Olümpiaad toimub 
kahes vanuserühmas: 9.–10. klasside ning 11.–12. klasside õpilased. Mõlemad vanuserühmad 
täidavad samu ülesandeid, kuid lõpparvestus toimub eraldi. 

 

2021/2022. õppeaasta olümpiaadi teema on „Eesti keele sõnajärg”. 

Olümpiaad toimub kahes voorus ja kahes vanuserühmas. Noorema rühma moodustavad 9.–
10. klasside, vanema rühma 11.–12. klasside õpilased.  

 

EELVOOR 

Olümpiaadi eelvoorus kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö.  

Iseseisva tööna tuleb esitada uurimistöö eesti keele suulisest või kirjalikust kasutusest. 
Uurimistöö teema on “Eesti keele sõnajärg - vaba või reeglipärane?” Uurimistöö sisaldab 
sissejuhatust, põhiosa, kokkuvõtet ja allikate loetelu. Töös tuleb kirjandusallikate põhjal esitada 
ülevaade sõnajärje seaduspärasustest ja koostada analüüs vabalt valitud keelematerjali põhjal.  
Kutsume olümpiaadist osavõtjaid uurima, näiteks millised keelelised struktuurid on eesti keeles 
enam levinud; milline on tüüpiline sõnajärg eesti keeles; millistes olukordades on sõnajärg 
vabam, millistes mitte;  kas ja millised on sarnasused ja erinevused eesti keele ja mõne teise 
keele sõnajärje vahel; kas sõnajärg on seotud mõne võõrkeelega ning millest eesti keele 
sõnajärg üldse mõjutatud on.  

Uurida võib nii kirja pandud keelt kui ka kõneldud keelt.  

Suulise keele puhul võib võrrelda näiteks vanade ja noorte keelekasutust ning nende võimalikke 
erinevusi. Uurida võib  nii   raadio- või  ajakirjanduskeelt  kui ka mitteametlikku keelekasutust.  

Kirjaliku keelekasutuse uurimisel võib keskenduda nii ametlikele tekstidele kui ka 
internetikeelele sotsiaalvõrgustikes, blogipostitustes ja meediaväljaannetes.  

Kitsamalt võib uurida näiteks ka sõnajärge küsilausetes, öeldise positsiooni lauses, 
ühendtegusõnade sõnajärge eri lausetüüpides, kas eri sõnajärge tajutakse erinevalt jne. 

Olümpiaadist osavõtjad peavad tundma eesti keele sõnajärje reegleid (fraasi, lause ja teksti 
tasandil) ja omama  ülevaadet sellest, millest  eesti keele sõnajärg sõltub. 

Eelvooru töid ootame 25. veebruariks 2022 e-posti aadressil annika.bauer@tlu.ee. Tööd 
palume saata kirja manuses Wordi failina. Teemareale palume märkida “Eesti keele teise 
keelena olümpiaad”. Uurimuse tiitellehel on kirjas uurimuse pealkiri, autori ees- ja 
perekonnanimi, kool, klass ja tööd juhendanud õpetaja nimi. Uurimuse maht on kuni 7 lk. 
Uurimus põhineb läbi töötatud kirjandusel ja/või õpilase kogutud materjalil.  

Eelvooru 40 parimat saavad edasi lõppvooru, mis toimub 20. aprillil 2022 Moodle’i 
keskkonnas.  

LÕPPVOOR 



Lõppvooru kutsutute nimekiri avaldatakse hiljemalt 15. märtsil 2022 Tartu Ülikooli 
Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eestikeel-teise-keelena. 
Lõppvoor kestab kaks tundi ja toimub kirjalikus vormis. 
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