
Saksa keele olümpiaadi nõuded 2005/2006 õppeaastaks 
 
 
 
KIRJALIK UURIMUSTÖÖ 
 
Teema: Tartu ülikooliga seotud kuulsaid (balti)sakslasi 
 
 
Uurimustöö vormiline külg: 

- uurimustöö peab vastama kõigile õpilasuurimustele esitatavatele nõuetele 
- pikkus 7-8 lehekülge (ca 15 000 tähemärki), Times New Roman, tähemärgi 

suurus 12, reavahe 1,5 
- tiitelleht järgmise informatsiooniga: pealkiri, koostaja ees- ja perekonnanimi, 

juhendaja(te) ees- ja perekonnanimi, kool, piirkond, aasta 
- kasutatud allikad: töö koostamisel on lubatud kasutada erinevaid materjale 

(raamatud, teatmeteosed, sõnaraamatud, perioodika, internet jne), mis tuleb ära 
tuua kasutatud allikate nimekirjas. Uurimustöö viitamissüsteem peab olema 
korras, nii et on võimalik selgelt eristada koostaja enda mõtteid teiste autorite 
omadest. Viimaste kasutamise korral tuleb allikatele üheselt viidata. 

 Tööd, mille puhul tekib kahtlusi töö koostaja autorluses, võidakse 
 olümpiaadiarvestusest eemaldada. 
 
 

Uurimustöö hindamise kriteeriumid, mida kasutatakse lõppvooru saadetud tööde 
hindamisel ning mis võivad olla aluseks ka piirkonnavoorus: 
 

1) sisuline mitmekesisus ja teema ammendamine – max 5 punkti 
- sisuliselt mitmekesine, valitud aspektid on huvitavad ja omanäolised ning 

ammendavalt käsitletud – 5 p 
- sisuliselt mitmekesine, valitud aspektid on käsitletud ammendavalt, kuid 

pigem traditsiooniliselt, või huvitavad ja omanäolised aspektid ei ole 
ammendavalt käsitletud – 4-3 p 

- sisuliselt pigem ühekülgne või aspektid on nimetatud, kuid jäänud 
lähemalt käsitlemata – 2-1 p 

- ei vasta teemale – 0 p 
 
2) teksti ülesehitus – max 5 punkti 

- tekst on selge ja ülevaatlik, mõtted ja laused on omavahel hästi seotud – 5 p 
- tekst on sobivalt liigendatud, mõtted ja laused on omavahel enamasti 

loogiliselt omavahel seotud – 4-3 p 
- mõtted ja laused on mitmes kohas omavahel seostamata või ebaloogiliselt 

seostatud – 2-1 p 
- teksti mõte tervikuna jääb ebaselgeks, mõtted ja laused pole omavahel seotud 

– 0 p 
 



3) sõnavaraline väljendusrikkus ja õigsus – max 5 punkti 
- läbivalt vaheldusrikas ja (teema)kohane sõnavara – 5 p 
- kohati ebakohane ja/või vähem väljendusrikas sõnavara – 4-3 p 
- rohked sõnavaravead ja/või lihtne ning vähe väljendusrikas sõnavara – 2-1 p 
- sõnavaravead takistavad tekstist arusaamist – 0 p 

 
4) grammatiline väljendusrikkus ja õigsus – max 5 punkti 

- grammatiliselt korrektne, üksikud vead ei takista tekstist arusaamist; 
erinevate grammatiliste struktuuride kasutamine – 5 p 

- mitmed grammatilised vead, mis aga ei raskenda tekstist arusaamist; 
erinevate grammatiliste struktuuride kasutamine – 4-3 p 

- sagedased grammatilised vead, mis takistavad lugemisprotsessi ja/või 
valdavalt ühesuguste lihtsamate grammatiliste struktuuride kasutamine – 
2-1 p 

 
 
 
SUULINE ETTEKANNE UURIMUSTÖÖ KOHTA 
 

- esinemise järjekord ja tutvumiseks mõeldud kaasosaleja töö määratakse 
loosiga 

- ettekandeks  on aega 5-10 minutit, ajalimiidi ületamisel võib žürii ettekande 
katkestada 

- eeldatakse, et teksti ei loeta paberilt maha, vaid esineja suudab rääkida vabalt, 
huvitavalt ja korrektselt 

- esinejail on võimalik soovi korral kasutada nii grafoprojektorit kui 
Powerpointi (sellekohasest soovist palume eelnevalt teatada) 

- küsimustele vastamiseks  on aega ca 5 minutit 
- küsimustele vastamisel hinnatakse: osaleja asjatundlikkus t, korrektset  

keelekasutust, loomingulist ja uudset lähenemist 
- loetud töö kohta k üsimuste esitamisel hinnatakse: osaleja korrektset 

keelekasutust, küsimuste asjakohasust, loomingulist ja uudset lähenemist 
 
 

 
 


