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Üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korraldus 6. mail 2023 Tallinnas. 
 
Lõppvooru  korraldab Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Kunstihariduse Ühingu poolt moodustatud 
komisjon, kes koostab ja kinnitab olümpiaadi läbiviimise juhendi põhikoolile ja gümnaasiumile (teadmisi 
testivad küsimused, oskusi testivad praktilised ülesanded, hindamiskriteeriumid, autasustamise 
põhimõtted, jne). Lõppvooru korraldav komisjon nimetab  žürii, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget 
(kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid). 
 

1. Osalemine 
Kunstiolümpiaadi lõppvoor  toimub kahes vanuseastmes: põhikooli III kooliaste ja gümnaasium. 
Lõppvooru kutsutakse 1. märtsiks 2023 õigeaegselt esitatud piirkonnavoorude protokollide alusel  
korraldava komisjoni poolt nimetatud 1-3 parimat mõlemast vanuseastmest (lähtuvalt piirkonnavoorus 
osalenud koolide arvust) põhimõttel, et oleks esindatud erinevad koolid. Tallinnast ja Tartust võib 
korraldav komisjon kutsuda kuni 4-5 õpilast (lähtuvalt piirkonnavoorus osalenud koolide arvust). 
Korraldav komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimekirjad  olümpiaadide veebilehel 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad  hiljemalt 10. märtsil 2023.  
 

2. Korraldus 
Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 6. mail 2023 Tallinnas, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Pärnu mnt 71.  
 
Osalevatele õpilastele tagatakse toitlustamine ja praktilise töö vahendid, kirjutusvahend ja harilik pliiats 
võiks kaasas olla. Osaleja ning temaga kaasas oleva täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja. 
Olümpiaadi töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikoolide õpilastele on teadmiste vooru 
küsimused ja praktilise osa tööjuhised vene keeles. 

 
Orienteeruv päevakava (täpne päevakava koos muuseumi infoga tuleb lõppvooru kutsutud 
õpilaste juhendajatele): 

09.30 - 10.00 osavõtjate registreerimine ja piirkonnavoorus osalenud omaloominguliste tööde esitamine 
10.00 - 10.10 olümpiaadi avamine 
10.10 - 11.10 esimene osa: teooria 
11.15 - 11.45 lõuna 
11.45 - 13.45 teine osa: praktiline töö 
14.00 - 16.00 kunstimuuseumi külastamine õpilastele ja juhendajatele 
16.00 - 17.00 kokkuvõtted ja autasustamine 
 
Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad   ja Kunstihariduse Ühingu kodulehel 

https://kunstiharidus.weebly.com/. 11. mail 2023. 
 
Apelleerimise tingimused: kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused lahendatakse 
kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele. 
 
Väljajagatavate auhindade arv: diplom I-II-III koht põhikoolis, diplom I-II-III koht gümnaasiumis, diplom 
parimale teadmiste valdajatele põhikoolis ja gümnaasiumis, diplomid parimatele praktilistele ja 
omaloomingulistele töödele ning eriauhinnad mõlemas vanuseastmes silmapaistva loomingulise 
kunstitöö eest. 
 
Olümpiaadi lõppvoor koosneb kolmest osast: 
 
Esimene osa – Teadmised (vastamiseks 1 tund)  
Põhikool: Teadmiste-küsimused sisaldavad visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, 
perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil, meedias 
kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“.  
Gümnaasium: Teadmiste-küsimused sisaldavad kunstimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja 
värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil ja kaasajal, meedias 
kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“. 

https://kunstiharidus.weebly.com/


Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, 
funktsionaalse lugemise ja kunstilise kujutamise oskust. Teadmiste-küsimustele vastates ei tohi õpilane 
kasutada kõrvalist abi või abimaterjali, sh elektroonilisi seadmeid.  

 
Teine osa – Oskused (teostamiseks 2 tundi). Oskuste praktilise ülesande koostab üleriigiline 
korralduskomisjon ja see saadetakse koos teadmise-küsimustega. Töö teostatakse lähtuvalt antud 
teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks vajalikke kunstivahendeid kasutades. Kõigile 
osalejatele antakse kohapeal töövahendid. (Lisa 3 Praktilise töö materjalid). Õpilaselt eeldatakse 
kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, 
kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: loomingulist ja 
isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust.  
 
Kolmas osa – Omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud osaleja vahenditega)  
Põhikooli III kooliaste  
Teema: “Kuninglik mina!” ehk minu rokokoo stiilis autoportree. 
Tehnika: joonistus või maal, kromaatiline. 
Formaat: A3  
Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata)  
Hindamine: Autoportreel on tuntavad rokokoostiili tunnusjooned (nt maal “12-aastase Marie Antoinette 
portree”, Martin van Meytens 1767- 68) –  kujutatud parukaid, peakatteid, rõivastiilii ja kätte esemeid, mis 
täna seostuvad külluslikkuse või iluga. Töö võib olla portree või poolfiguur (võivad paista ülakeha ja 
käed). Töö on värviline. Hinnatakse loomingulise töö originaalsust, keha ja näo proportsioone, tehnilist 
võimekust, koloriiti, kompositsiooni. (Žüriile: soovituslik punktisumma 50-60 punkti).. 
Gümnaasium  
Teema: “Raamike, raamike seina peal, kes on kauneim kogu maal?” -  A3 suuruse pildi baroklik 
pildiraam. 
Tehnika: ruumiline kuni 5 cm paksune madalreljeef, kasutada võib paberit, kartongi, plastiliini, savi jms 
ruumilise töö tegemise vahendeid. Raami kattevärv on vaba. Raamil on riputamiseks ette nähtud 
kinnitusaasad. 
Formaat: Raam on seest tühi, aga võimaldab A3 suuruses pildi sisse asetamist, raami välisserva 
mõõdud on vabad.  
Hindamine: Eeskujuks baroksed pildiraamid ja nende peal asuvad korduvad ornamendid. Hinnatakse 
elementide dünaamilisust, kaasaegsust, loomingulise töö originaalsust, tehnilist võimekust, 
kompositsiooni ja terviklikkust. (Žüriile: soovituslik punktisumma 50-60 punkti) 

 
Omaloomingulised kodutööd ja praktilised loovtööd eksponeeritakse näitusel kohapeal.                 

 


