
Üleriigilise inglise keele olümpiaadi juhend 2020.–2021. õppeaastaks  
  

ÜLDSÄTTED  
  
Inglise keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium. 
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 
žürii, lõppvooru tulemusi hindab üleriigiline žürii. Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. Olümpiaadi 
kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid.  
  
  
PIIRKONDLIKU VOORU TOIMUMISE KORD  
  
Reedel, 29. jaanuaril 2021, toimub kirjalik piirkondlik voor, mis koosneb lünktestist, mille sisu 
moodustavad erineva raskusastmega lünktekstid (nt ilukirjanduslik tekst, tarbetekst, ajakirjanduslik 
tekst jne). Selle ülesandega kontrollitakse nii tekstisisu üldist kui ka detailset mõistmist ning riiklikus 
õppekavas fikseeritud keelestruktuuride kasutamise oskust.  
  
Piirkondlik voor kestab maksimaalselt 90 min, millest 60 min on ülesannete täitmiseks. Ülesanded 
saadetakse maakondade haridusosakondadesse hiljemalt 24. jaanuariks. Materjali konfidentsiaalsuse 
ja paljundamise tagab haridusosakond.  
  
Piirkondliku vooru maksimaalne punktide arv on 70. Lõppvooru pääsemise lävend on 63 punkti. 
Lävendit mitte ületanud piirkondade poolt vabaks jäänud kohad jaotatakse teiste piirkondade lävendit 
ületanud õpilaste vahel pingerea alusel. Sellekohase otsuse langetab lõppvooru žürii.  
  
Piirkondade jaotus: 16 piirkonda, maksimaalselt 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 võitjate tööd saadetakse hiljemalt 19. veebruariks 2021 skanneritud kujul e-postile 
paul@tlu.ee või aadressil:  



Inglise keele olümpiaad (Paul Rüsse) 
Humanitaarteaduste instituut 
Tallinna Ülikool 
Narva mnt 29 
10120  
  
Üleriigilise inglise keele olümpiaadi žüriile saadetavatele töödele lisatakse hindamisprotokoll kõigi 
piirkonnavooru osalejate tulemustega, samuti haridusosakonna kaaskiri, kus on märgitud lõppvooru 
edasi saanud õpilaste ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja nende juhendajate ees- ja perekonnanimed. 
Kui piirkonnas on mitu võrdsepunktiarvuga parimat tööd, mis ühtlasi ületavad ka lävendi, võib need 
saata lõppvooru žüriile valiku tegemiseks.  
  
 

LÕPPVOORU TOIMUMISE KORD  
  
Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimub esmaspäeval, 8. märtsil 2021, Tallinna 
Ülikoolis. Lõppvooru kutsutakse osalema iga piirkondliku vooru võitjad. Olümpiaadi lõppvoor 
koosneb suulisest osast.  
 
Seoses olümpiaadi üleviimisega Zoom keskkonda on muutunud ka lõppvooru formaat: osalejad 
jagatakse kolme rühma, kus tuleb iseseisvalt ette valmistada esitlus ühel aktuaalsel ühiskondlik-
poliitilisel teemal. Kasutada võib PowerPoint vms esitlusformaati. Järgnevad individuaalsed suulised 
ettekanded (5-7 min) ja küsimustele vastamine (3-4 min) žürii ning teiste osalejate ees. Aega on seega 
ühe esitluse jaoks ette nähtud kuni 10 minutit.  
 
Hindamiskriteeriumid arvestavad osalejate keelelist taset, kultuurialast silmaringi, esitluse omapära ja 
küsimustele vastamise oskust. 
 
Olümpiaadi parimaid premeeritakse ning esimesed kümme parimat saavad konkursiväliselt asuda 
õppima Tallinna Ülikooli erialadele, mis ei eelda erialakatset.  
  
Lisainfo: Paul Rüsse, paul@tlu.ee  
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