
 Vene keel emakeelena olümpiaadi juhend 2001/02. õppeaastaks 

Üldsätted:  
• Vene keel emakeelena olümpiaadi korraldavad Tartu Ülikool ja

Haridusministeerium vastavalt 20.09.01 sõlmitud koostöölepingule.
• Olümpiaadi eesmärgiks on  vene keele ja kirjanduse süvendatud omandamine.
• Olümpiaad toimub kolmes voorus  ja ühes vanusegrupis (X-XII klasside

õpilased)
• Olümpiaadi töökeel on vene keel
• Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 

www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/
Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meilinglisti 
olympiaadid@lists.ut.ee  kaudu. 

Kooliolümpiaadi vene keel emakeelena teema õppeaastal 2001/ 2002 on “Venemaa 
ajalugu Lev Tolstoi loomingus”.  Olümpiaad toimub   kolmes voorus ning sellest võtavad 
osa üldhariduslike koolide vanemate klasside õpilased (X - XII kl.). 

Esimene voor viiakse läbi  vabariigi kõikides vene õppekeelega üldhariduslikes 
koolides ning nõutava referaadi kirjutab iga olümpiaadil osalev õpilane kodus.  Vooru 
käigus kirjutatud referaadid tuleb saata Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetooli 
hiljemalt 1. detsembriks.  2001.a.        

Teine voor toimub samuti kõigis  vabariigi  vene õppekeelega koolides ning selle 
sisuks on esseede kirjutamine   žürii poolt koostatud teemadel. Voor viiakse läbi klassis.  
Esseed tuleb saata samuti  TÜ vene kirjanduse õppetooli hiljemalt  
1. veebruariks 2002.a.
Kahe eelvooru tööd saadetakse aadressil: 

Vene keel emakeelena 
Vene kirjanduse õppetool 
Tartu Ülikool 
Ülikooli 18a  

Lõppvoor  toimub 20. - 21. märtsil Tartu Ülikoolis ning selles osalevad õpilased, kes on 
demonstreerinud kõige paremaid tulemusi kahes eelnevas voorus.  
Lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse olümpiaadide veebilehel  hiljemalt 1. 
märtsiks  2002.  
Lõppvooru läbiviimise vorm on kirjalik töö  (test olümpiaadi põhiteemal  ja 
ilukirjandusliku  teksti analüüs). 
Žüriil on õigus täiendavalt kutsuda lõppvooru õpilasi, kes võtsid osa vaid ühest 
eelvoorust ja  said kõrge pallide arvu.  
Olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta 
öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu 
komandeerimiskulud katab lähetaja 
Olümpiaadi juhend  on vastu võetud žürii koosolekul  15.10.01 

žürii esimees 

Lea Pild , vene kirjanduse lektor, PhD 
e-mail:  lpild@ut.ee 

Žürii esinaine:
Lea Pild - TÜ FLVE lektor (komisjoni esinaine)
Žürii liikmed:
Tatjana Kuzovkina – TÜ FLVE teadur
Roman Voitehhovitš – TÜ FLVE doktorant


