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Muusikaõpetuse olümpiaadi juhend 2001/02.õppeaastaks 
 
 
I. Üldsätted: 

• Muusikaõpetuse olümpiaadi  korraldavad Eesti Muusikaõpetajate Liit ja 
Haridusministeerium vastavalt  20.09.01 sõlmitud koostöölepingule 
(www.ttkool.ut.ee/olympiaadid) 

 
• Olümpiaadi eesmärgiks on: 

* luua muusikaliselt andekatele õpilastele võimalus ja motivatsioon muusikaliseks 
eneseväljenduseks; 

* arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust   loominguliseks tegevuseks. 
 * tähtsustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas. 
 

• Olümpiaad toimub   kahes vanusegrupis ( 7. ja 10. klass) ning kahes voorus 
(piirkondlik voor 19.01.02,  üleriigiline - 9.02.02).    

• Ülesanded piirkondlikuks ja üleriigiliseks vooruks koostab Eesti Muusikaõpetajate 
Liidu olümpiaadi komisjon. 

• Olümpiaadi töökeel on  7. klassis   eesti ja vene keel, 10. klassis - eesti keel. 
• Olümpiaadi läbiviimiseks vajalikud vahendid piirkondlikus ja üleriigilises voorus: 

klaver, muusikakeskus CD kuulamiseks. 
• Abivahendid, mida õpilane võib kasutada piirkondlikus ja üleriigilises voorus: 

muusikainstrumendid. 
Töövahendid piirkondlikus ja üleriigilises voorus: harilik pliiats, kustutuskumm, 
kirjutusvahend. 

• Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
ww.ttkool.ut.ee/olympiaadid 
• Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meiling-listi 

olympiaadid@lists.ut.ee kaudu 
 

II. Olümpiaadi korraldamine 
 

Piirkonnavoor 19. jaanuar 2002 
• Piirkonnavooru 7.ja 10. klasside õpilastele korraldab  selleks moodustatud 

maakonna/linna komisjon. 
• Piirkondlikus voorus osalevad järgmised linnad/maakonnad: 
Harjumaa 
Saaremaa 
Hiiumaa 
Läänemaa 
Ida-Virumaa 
Järvamaa 
Jõgevamaa 
Lääne-Virumaa 
Põlvamaa 
Pärnu linn 
Pärnumaa 
Raplamaa 
Tartu linn 
Tartumaa 
Valgamaa 
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Viljandimaa 
Võrumaa 
Tallinn-Haabersti ja Põhja-Tallinn 
Tallinn-Kesklinn 
Tallinn-Mustamäe 
Tallinn-Nõmme ja Kristiine 
Tallinn-Lasnamäe ja Pirita 

 
• Ülesanded ning lahendused koos hindamisjuhendiga  saadetakse 

maakonna/linna haridusametitesse  14.jaanuariks 2002.a. 
• Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnažüriid, kes selgitavad iga vanuserühma 

parimad lahendajad. Tulemused vormistatakse  protokollidena  ning 
saadetakse 25. jaanuariks 2002.a. elektrooniliselt: 

ene@ema.edu.ee 
  
 
Muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigilisele žüriile saadetavatele töödele lisatakse: 

a) kaaskiri, kus teatatakse žüriile saadetavate tööde arv ning tööde autorid 
klasside/vanuserühmade kaupa; 
b) piirkonnavooru täielikud protokollid elektroonilisel kujul vastavalt    
näidisele (ees-ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, aineõpetaja, 
ülesannete eest saadud punktid ning punktide kogusumma) 

  c)piirkonna poolt olümpiaadi lõppvooru suunatud õpilas(te) andmed 
 

Üleriigiline voor 
• Üleriigilise vooru  7. ja 10. klasside  õpilastele korraldab Eesti Muusikaõpetahate 

Liidu olümpiaadi komisjon. 
• Üleriigilises voorus osaleb iga linna/maakonna vanusegrupi võitja. 
• Muusikaõpetuse oümpiaadi üleriigiline voor 7. Ja 10 klassi õpilastele toimub 9. 

veebruaril 2002.a. Eesti Muusikaakadeemias, Rävala pst 16, Tallinn. 
Osavõtjate registreerimine algab 1 tund enne olümpiaadi algust. Olümpiaadi 
algus 7. klassile - 11.00, 10. klassile – 12.00 

• lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid  hiljemalt 1.veebruariks 2002.a.. Samaks 
kuupäevaks saadetakse piirkondadesse tagasi žüriile saadetud piirkonnavooru 
tööd; 

• olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta 
öömaja ja toiduga. Ööbimise soovist  teatada hiljemalt 23. jaanuariks 2002.a. (E-
mail: Inge.Raudsepp@hm.ee ) Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva 
täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja 

• Autasustamine. 
* kõiki osalejaid autasustatakse punktisummast lähtuvalt kuld-, hõbe või 

pronksdiplomiga; 
 * mõlema vanusegrupi parimaid ülesannete lahendajaid autasustatakse 
eripreemiatega; 
 * autasustamine algab kell 18.00, millele järgneb Eesti Muusikaakadeemia   
multimeedia kontsert EMA teatristuudios. 
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III. OLÜMPIAADI SISU (piirkondlik ja üleriigiline voor). 
 
7. klass 
Olümpiaad koosneb kolmest osast: 

1.osa: kirjalikud ülesanded, mille sisu lähtub riikliku muusikaõpetuse ainekava 6.klassi 
õpitulemustest:  meetrum ja rütm, meloodia ning muusika kuulamine (hääle ja 
kooriliigid, eesti rahvalaulud ja rahvapillid). 
Ülesannete  lahendamiseks kuluv aeg – 45 minutit. 
 
1. osa lõpus loositakse laul ning esitamise järjekord. 
 
Vaheaeg 30 minutit hääle lahtilaulmiseks 

 
2.osa: a cappella esitatud laul Haridusministeeriumi poolt kinnitatud 4.-6. klassi 
õpikute lauluvarast. 
Eesti rahvalaulud  Jaan läeb jaanitulele 
     Tütre tänu 
Setu rahvalaul   Pill oll`helle 
Ü. Vinter    Kodulaul 
V. Ojakäär   Oma laulu ei leia ma üles 
Rootsi rahvalaul    Mustikamaa 
Itaalia rahvalaul   Santa Lucia 
Soti rahvalaul   Meremeeste laul 
W.A. Mozart   Kevadeigatsus 
Fr. Chopin   Soov 
Fr. Schubert   Üks kask meil kasvas õues 

 
* laul esitatakse tervikuna ja õpilasele sobivas helistikus; 
Ülesande täitmiseks kuluv aeg sõltub laulu pikkusest. 
 
3.osa: kodutööna ettevalmistatud omaloominguline muusikaline kompositsioon, mis 
võib olla laul a cappella või saatega, instrumentaalpala, rütmilis-muusikaline liikumine 
vms.   
Aega ülesande täitmiseks  kuni 3 minutit. 
 

 
10. klass 
Olümpiaad koosneb kolmest osast: 
1.osa: kirjalikud ülesanded, mille sisu lähtub riikliku muusikaõpetuse ainekava 9.klassi 
õpitulemustest: rütm, meloodia, muusika kuulamine (hääleliigid, orkestriliigid, 
instrumentaalkontsert). 
Ülesannete lahendamiseks kuluv aeg – 45 minutit 
1. osa lõpus loositakse 2.ja 3. ülesande esitamise järjekord 
 
Vaheaeg 30 minutit hääle lahtilaulmiseks. 
 
2.osa: lihtne noodistlaulmise harjutus kuni kahe märgiga helistikus (kaasa arvatud). 
Ülesande täitmiseks kuluv aeg – kuni 2 minutit. 
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3.osa: kodutööna ettevalmistatud omaloominguline muusikaline kompositsioon, mis võib
olla laul a cappella või saatega, instrumentaalpala, rütmilis-muusikaline liikumine vms. 
Aega ülesande täitmiseks kuni 3 minutit 

Märkus: 7. ja 10 klassis kodutööna ettevalmistatud muusikaline kompositsioon võib olla 
sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus. 

Olümpiaadi juhend on  vastu võetud muusikaõpetuse olümpiaadi komisjoni  koosolekul 
26. 10.2002

Komisjoni esimees 
Ene Kangron 
Eesti Muusikaakadeemia  
Täiendkoolituse osakonna juhataja; 
EMÕLiidu esimees 

6675 761 
E-Mail: ene@ema.edu.ee 

Žürii esinaine:

Ene Kangron - EMA täienduskoolituskeskuse juhataja
Komisjoni esinaine:

Inge Raudsepp - REKK spetsialist
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