
Lugupeetud üldharidusosakonna peaspetsialist Signe Granström 

EESi juhatus korjas 2018. a emakeeleolümpiaadi maakonnavoorude korraldajatelt tagasisidet 

olümpiaadi toimumise ja korralduse kohta. 

Vastavalt kokkuleppele kohtumisel EESi juhatuse ja HTMi keeleosakonna esindajatega 

9.01.2018 saadame kokkuvõtte Teile, et koos edasi arutada, kas ja kuidas vajab 

emakeeleolümpiaad edasiarendamist. 

1. Oluline on, et olümpiaaditöö oleks korrektselt koostatud ja sõnastatud ning ka 

läbi lahendatud. Nii on võimalik vältida vigu ja ebakõlasid, nt 11.-12. klassi esimene 

ülesanne. Sõnavara täieneb aja jooksul ning paljud uued sõnad on seotud 

kultuurimuutustega. Loendis on esitatud 20 sõna. Jaga need kirjakeelde tuleku aja 

põhjal nelja rühma. Leia loendist 5 võõrsõna. (10 punkti). Üheks rühmaks oli õpilastel 

antud 17. sajand, samas võtmes oli aga 17.-18. sajand. Sajandite erinevus aga muudab 

õpilaste jaoks mõttekäiku. Vigu esines ka teiste vanuseastmete töödes. 

Olümpiaaditöös ei tohi olla vigu. 

2. Punktiarvestus peab olema ühtlane ja loogiline. Emakeeleolümpiaadidel osaleb 

alati palju õpilasi, kui aga töid on vaja parandada palju, siis keerukas ja arusaamatu 

punktiarvestus (paljud maakondade hindajad konsulteerisid omavahel, aga pidid ka  

teaduskooli infotelefonile helistama, kuidas üht või teist ülesannet parandada) muudab 

parandamisprotsessi väga pikaks ja raskeks. Keerukas, segane ja ebaloogiline nn 

miinusesse minev  punktiarvestus tekitab olukorra, kus erinevates maakondades 

hinnatakse erinevalt.  

Igasugused vaidlustatavad kohad ja mitmeti mõistetavused tuleb olümpiaaditööst 

välja jätta. 

Näiteks 11.-12. klassi kolmandas ülesandes tuli muuhulgas panna kirjavahemärke. Iga 

õige kirjavahemärgi eest sai õpilane 0,5 punkti, samas valesti pandud 

kirjavahemärkide eest punkte maha ei läinud, välja arvatud siis, kui keegi pani koma 

tervituse või lõpetuse järele. Seega võinuks õpilane panna sisuliselt iga sõna järele 

koma ja saanuks maksimumpunktid. Arusaamatusi esines ka teiste vanuseastmete 

punktiarvestuses. 

3. Võti peab olema täpne. 11.-12. klasside 5. ülesanne on järgmine: Maire Raadiku 

raamatusse „Uudissõnu uue aastatuhande algusest“ on kogutud ÕS 2006 ja ÕS 2013 

uued sõnad. Kirjuta iga sõna järele, kuidas see on saadud. (10 punkti). Samas on 



võtmes kirjas: ülesande eest saab 10 punkti, kui on välja toodud nii see, mille põhjal 

sõna on saadud, kui ka moodustusviis. 

Tähtis on korrektne sõnastus. 11.-12. klassi esimese ülesande võtmes on kirjas, et 

ülesanne võiks anda 10 punkti. Iga valesti paigutatud sõna või vääralt märgitud 

võõrsõna eest lahutatakse 0,5 punkti (st eksimuse väärtus on 0,5 punkti). Tingivat 

kõneviisi ei ole hea kasutada. 

Kõigis ülesannetes ei olnud korralikku võtit, näiteks  vanema vanuserühma viimase 

ülesande tekstis olid vananenud vormid küll märgitud, aga õigete nimekirja polnud 

lisatud. Sama olukord oli ka 9.-10. klassi eelviimase ülesandega. Lisaks oli tekstis 

veel vananenud keelendeid. 

4. Temaatika peab olema piiritletud. 2018. aasta olümpiaadi puhul oli õpetajatel 

keeruline õpilasi suunata ja neid olümpiaadiks ette valmistada. Ettevalmistus on aga 

üks õppevorm andekate õpilaste jaoks. Juhendis ei olnud ühtki allikat toodud, millest 

õpilane ja õpetaja saanuks lähtuda. Samas peab allikmaterjalist ka abi olema. 

Varasematel aastatel on juhtunud, et õpetaja on õpilastel lasknud allikmaterjali läbi 

töötada, kuid olümpiaadil pole sellest kasu olnud. 

5. Ülesanded peavad lähtuma õppekavast. Sel aastal oli ülesandeid, mille eest 

õpilased ei saanud mõnes piirkonnas ühtegi punkti, kuna ülesannetes nõutu osutus üle 

jõu käivaks ka andekatele õpilastele. 

6. Lõppvooru pääsemine. Lõppvooru võiks pääseda iga vanuserühma parim või 

parimad. Kurb, kui õpilased püüavad, aga lootus lõppvooru pääseda on olematu. 

7. Elektroonilisest emakeeleolümpiaadist. Juttu on olnud elektroonilisest 

emakeeleolümpiaadist. Põhiliselt ollakse sellele vastu, sest elektrooniline 

geograafiaolümpiaad on toonud välja mitmeid kitsaskohti. Ka tuuakse probleemina 

välja  suure ja töökorras arvutipargi puudumist. Arvestada tuleb sellega, et 

emakeeleolümpiaadil osaleb alati palju õpilasi. 

8. Olümpiaad peaks toimuma maakonnas ühel ajal ühes kohas. See väldiks omas 

koolis abistamisvõimaluse, samuti oleks õpilasel tunne, et ta on tubli ja ta esindab 

kooli. 

9. Võiks lahutada gümnaasiumi ja põhikooli (9. ja 10. klass). Sel juhul tuleks 

kindlasti läbi arutada, kuidas võitjaid selgitada. Gümnaasiumi lahutamine põhikoolist 

on soovitav põhjusel, et riigigümnaasiumide näol on tekkinud puhtad gümnaasiumid. 

Maakonnas oleks lihtsam korraldada olümpiaadi, kui põhikool ja gümnaasium on 



eraldi. Emakeeleõpetajate selts on soovitanud maakondades teha iga klassi kohta  

eraldi pingerida. 

 

Oli ülesandeid, mis õpilastele meeldisid. Näiteks kirjutab Läänemaal 11. klassi võitja Jarita: 

Mulle meeldis enim i-mitmuse ülesanne, sest selle lahendamiseks ei olnud vaja 

eelteadmisi, vaid informatsioonist aru saamise ja kasutamise oskust. Selliste 

nuputamisülesannete lahendamine on arendav, sest teadmiste otsimine ning 

rakendamine on esimesed sammud nende tõeliseks omandamiseks.  

Teine huvitav ülesanne oli vadja keele ja eesti keele erinevuste leidmine. See oli 

põnev väljakutse, kuna ma pole ühtegi keelt varem niiviisi analüüsinud. Pani mind 

mõtlema, mis teeb keeltest sugulaskeeled ning miks on eesti ja vadja keel, mis 

pealtnäha nii erinevad, seotud.  

Kõige rohkem mõtlemisainet pakkus esimene ülesanne, kus tuli määratleda, millal 

etteantud sõnad jõudsid eesti kirjakeelde. See ülesanne hõlmas palju erinevaid 

valdkondi, kasuks oleksid tulnud detailsed teadmised ajaloost.  

Soovin olümpiaadil osaleda ka järgmisel aastal.  

 

Kuna emakeeleolümpiaad on üks populaarsemaid ja rohkearvulisemaid Eesti 

õpilasolümpiaade, loodame, et haridusministeerium leiab ka edaspidi võimaluse EESi 

kaudu toetada olümpiaadi maakonnavoorude korraldajate tööd. Usume, et just EESi 

teavitustöö on toonud olümpiaadile praeguse populaarsuse. EESi juhatus on saanud 

tagasisidet, et ilma lisatoetuseta poleks eelvoorud olnud nii osavõturohked, osavõtjate 

arvu pidanuks piirama. Ka praegu ei saa eelvoorudes osaleda kõik soovijad, arvulise 

piirangu seadmine on kahetsusväärne. 

 

EESi juhatus 

 

27.02.2018 

 

 

 


