
Inglise keele olümpiaadi juhend  2012-2013 õppeaastaks.  

ÜLDSÄTTED 
Inglise keele olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikool. Olümpiaadi eesmärgiks on inglise keele populariseerimine, 
inglise  keelt kõnelevate maade   ja Eesti vaheliste koostöösidemete teadvustamine ning tublide ja andekate õpilaste 
väljaselgitamine.  

Inglise keele olümpiaad toimub kahes voorus (piirkondlikus ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 
üldhariduskoolide 10. - 12. klasside õpilasi. Piirkondliku vooru tulemusi hindab piirkondlik zürii, lõppvooru 
tulemusi üleriigiline zürii. Piirkondlik voor toimub 7. detsembril 2012 ja lõppvoor toimub 1.-2. märtsil 2013. 

Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel  
(www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid). 
 

PIIRKONDLIKU VOORU TOIMUMISE KORD 
Reedel, 7. detsembril  2012, toimub piirkondlik voor, mis koosneb kahest osast:  kuulamis - ja  
grammatikaülesannetest. Kuulamis ülesannetega kontrollitakse nii teksti  üldist kui ka detailset  mõistmist. 
Grammatikaülesannetega kontrollitakse riiklikus õppekavas fikseeritud keeleteadmiste valdamist. 

Piirkondlik voor kestab 90 minutit. Ülesanded saadetakse  maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 30. 
novembriks  2012 . Samaks kuupäevaks saadetakse ka hindamisprotokoll koos täpsustava informatsiooniga. 
Materjali konfidentsiaalsuse ja paljundamise tagab haridusosakond.  

Piirkondliku vooru maksimaalne punktide arv on 40. Lõppvooru pääsemise lävend  on 35 punkti. Lävendit mitte 
ületanud piirkondade poolt vabaks jäänud kohad jaotatakse teiste piirkondade  õpilaste pingerea alusel. Sellekohase 
otsuse langetab lõppvooru žürii. 

 
Piirkondade jaotus: 16 piirkonda, 21 osalejat 
Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 
1.-2. Harjumaa  
3. Saaremaa  
4. Hiiumaa ja Läänemaa 
5. Ida-Virumaa  
6. Järvamaa  
7. Jõgevamaa  
8. Lääne-Virumaa  
9. Põlvamaa  
10. Pärnu linn ja Pärnumaa 
11. Raplamaa  
12.-13. Tartu linn  
14. Tartumaa  
15. Valgamaa  
16. Viljandimaa  
17. Võrumaa  
18.-21. Tallinn  

Piirkondliku vooru võitja(te) töö(d) saadetakse hiljemalt 21. jaanuariks  2013 aadressil: 
TLÜ keelekeskus  
(Inglise keele olümpiaad)  
Narva mnt. 29 
10120 Tallinn 

Üleriigilise inglise keele olümpiaadi žüriile saadetavatele töödele   lisatakse hindamisprotokoll kõigi piirkonnavooru 
osalejate tulemustega, samuti haridusosakonna kaaskiri, kus on märgitud lõppvooru edasi saanud õpilas(t)e ees - ja 
perekonnanimi, kool, klass, õppekeel ja nende  aineõpetaja(te)  ees-ja perekonnanimi.  Kui piirkonnas on mitu 
võrdse punktiarvuga parimat tööd, mis ühtlasi ületavad ka lävendi, võib saata  need lõppvooru žüriile valiku 
tegemiseks. 



Olümpiaadi žürii 

Žürii esimees:  
Sirle Kivihall- Tallinna Ülikool 

Liikmed:  
Tuuli Oder, Tallinna Ülikool (korralduskomisjoni esimees) 
Ursula Roosmaa- Briti Nõukogu 
Eha Mängel- Tallinna Ülikool 
Aita Taiger- Tallinna Ülikool 
Anna Contreras- Tallinna Ülikool 
Jelena Kallonen- Tallinna ülikool 
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