
Lingvistikaolümpiaadi juhend 2021/2022. õppeaastaks 
 
 

Lingvistikaolümpiaadi eesmärk on propageerida keeleteadust, mida koolis eraldi õppeainena 
ei õpetata. Lingvistikaolümpiaadi ülesanded annavad võimaluse süveneda maailma 
keelelisse mitmekesisusse. 
 
Lingvistikaolümpiaad ei vaja erilist ettevalmistust, sest ülesanded nõuavad eelkõige loogilist 
mõtlemist ja analüüsivõimet. Vajalik on grammatikaterminite tundmine põhikooli programmi 
tasemel, kindlasti tulevad kasuks ka mis tahes muud lingvistikateadmised. Soovitame 
tutvuda varasemate aastate olümpiaadiülesannete ja näidislahendustega teaduskooli 
kodulehel (http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaad). Abiks 
olümpiaadiks valmistumisel on kogumikud ”Lingvistikaülesandeid” (2008, koost. R. Pajusalu 
jt, Tartu: Atlex) ning “Viis tosinat lingvistikaülesannet” (2017, koost. K. Prillop ja M. Norvik, 
Tartu: Atlex). 6. novembril korraldatakse Zoomi kaudu lingvistikaolümpiaadi tutvustav 
õppesessioon, kus samuti seletatakse ülesannete lahendamise ja lahenduste kirjapaneku 
põhimõtteid. Info õppesessiooni kohta pannakse välja teaduskooli kodulehele. 
 
Lingvistikaolümpiaadil saavad osaleda 9.–12. klasside õpilased, vanuseklasse ei eristata. 
Võimalusel on lubatud osalema ka motiveeritud õpilased noorematest klassidest, kellel 
palume põhjendada oma osalemissoovi. Nooremate õpilaste osalemissoovi kohta tuleb 
registreerimisel täita vastav lahter. Võistlusel Kiil auhinnalisele kohale tulnud õpilastel palume 
lahtrisse lisada võistlusel Kiil saavutatud koht ning nendel õpilastel lingvistikaolümpiaadil 
osalemise soovi põhjendada pole vaja.   
 
Ülesanded antakse vastavalt õpilase soovile kas eesti või vene keeles. 
 
Lingvistikaolümpiaad toimub 2021/2022. õppeaastal kahes voorus. 4. detsembril peetakse 
piirkondlik eelvoor Moodle´i keskkonnas. Eelvooru ülesandeid saavad õpilased lahendada enda 
poolt valitud kohas. Vajalik on hea internetiühendus ja arvuti. Registreerimisel küsitakse järgmisi 
andmeid: ees- ja perenimi, isikukood, kodune aadress, telefon, e-posti aadress, kool, klass, 
aineõpetaja. Kui õpetaja/juhendaja puudub, siis kirjutada lahtrisse „puudub“. NB! E-posti aadress 
peab olema õpilase isiklik, sest e-õppe keskkond Moodle ei luba luua mitut kontot sama e-posti 
aadressiga. Kindlasti tuleb valida “Osaleja” real “õpilane” mitte “kooliväline isik”. 
Registreerimine lõpeb 21. novembril. Alates 22. novembrist saadetakse õpilase e-posti aadressile 
paroolid Moodle´isse sisenemiseks. Alates 23. novembrist kuni 3. detsembrini saavad õpilased 
Moodle´i keskkonnas harjutada lingvistikaolümpiaadi ülesannete lahendamist.  

 
* Kui kooli esindajaga pole teisiti kokku lepitud, lubatakse võistlusele ühest koolist 
maksimaalselt 10 õpilast. Kui tekib küsimusi koolivooru korraldamisel, palume võtta ühendust 
žürii liikme Ove Üllar Viesemanniga (ove.viesemann@gmail.com). Muude küsimuste ja 
probleemide tekkimisel palume pöörduda žürii esimehe poole. 
 
* Eelvoorus osalemiseks on vaja registreeruda. Registreerumine toimub 18. oktoobrist 21. 
novembrini (kuni 23:59) teaduskooli kodulehel elektroonselt. Registreerumisel on vaja teatada 
oma ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, klass, kool ning töö kirjutamise keel (eesti või vene).  



 
* Eelvooru ülesannete lahendamiseks on aega 2,5 tundi. 
 
* Eelvooru tulemused pannakse teaduskooli kodulehele välja hiljemalt 5. jaanuaril. 
 
Lõppvoor toimub Tartus 2.-3. aprillil 2022. 
 
* Lõppvooru kutsutakse eelvooru 40 parimat. 2020. aasta rahvusvahelise 
lingvistikaolümpiaadi meeskonna liikmed pääsevad lõppvooru pärast eelvoorus osalemist ka 
siis, kui nad ei ole eelvooru 40 parema hulgas. 
 
* Kõik lõppvooru kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta toidu ja 
vajadusel öömajaga. Sõidukulud ja õpilaste saatja lähetuskulud katab 
lähetaja. 
 
* Lõppvooru 4 parimat arvatakse Eestit rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil esindava 
võistkonna koosseisu. Võistkonda saavad kuuluda vaid need õpilased, kes õpivad Eesti 
koolis. Kui kohtade jagamise tõttu ei ole nelja parimat võimalik määrata lõppvooru pingerea 
alusel, eelistatakse eelvoorus parema tulemuse saanuid. 
 
* Võistkonna liikmetele toimub täiendav treeninglaager, millest osavõtt on üldjuhul 
rahvusvahelisele lingvistikaolümpiaadile pääsemise eelduseks. Võimalusel kutsutakse 
paremusjärjestuse alusel laagrisse veel 12 õpilast, eelistades 9.–11. klasside õpilasi. 
 
* Lõppvooru tulemused pannakse lõppvoorule järgneva nädala jooksul välja teaduskooli 
kodulehele. 
 
Lingvistikaolümpiaadi korraldavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, maailma 
keelte ja kultuuride kolledž ning teaduskool. Lingvistikaolümpiaadi žürii esimees on TÜ 
üldkeeleteaduse professor Renate Pajusalu, kellelt saab ka lisainformatsiooni olümpiaadi kohta (e-
post renate.pajusalu@ut.ee). 
 


