
 

JUHEND                                 

2020/2021. õa                         INGLISE KEELE OLÜMPIAAD 

 

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 10. – 12. klasside õpilastele toimub vastavalt 

üleriigilisele inglise keele olümpiaadi juhendile, mis on kättesaadav Tartu Ülikooli Teaduskooli 

aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

 

Info inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused) 

on Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee  

 

TALLINNA PIIRKONNAVOOR 

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 29. jaanuaril 2021 algusega kell 15.00 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis  (K. Kärberi 9). Bussiga liikudes: nr 9, 51, 58 ja 68, peatus 

K.Kärberi. Vaata ühistranspordi marsruute Tallinna kaardilt 

 

Piirkondlik voor kestab 90 minutit (1h 30min). Olümpiaadi töökeeleks on inglise keel. 

Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa:  

 kirjutusvahendid; 

 vahetusjalatsid;  

 õpilaspileti.  

Palume olümpiaadile mitte hilineda! 

Iga kool võib saata olümpiaadile kuni 3 õpilast, kes on õigeaegselt olümpiaadile registreeritud. 

Juhul, kui olümpiaadile registreeritud õpilane või õpilased on haigestunud või ei saa olümpiaadist 

osa võtta mõnel muul vältimatul põhjusel, siis võib osaleja(d) asendada, sellest eelnevalt 

komisjoni esimeest teavitades aadressil  margarita.eero@kuristiku.ee 

Koolide eelvoorud on soovitatav läbi viia detsembris. 

NB!  Palume koolidel registreerida osalejad aadressil http://bit.ly/Olympiad_29_01_2021 

hiljemalt 22. jaanuariks 2021.  

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru ülesanne sooritatakse kirjalikult. Ülesanne 

koosneb erineva raskusastmega lünktekstidest (nt ilukirjanduslik tekst, tarbetekst, ajakirjanduslik 

tekst jne). Selle ülesandega kontrollitakse nii tekstisisu üldist kui ka detailset mõistmist ning 

riiklikus õppekavas fikseeritud keelestruktuuride kasutamise oskust. 

 

Ülesande lahendamisel ei ole lubatud kasutada sõnaraamatuid ega muud kõrvalist abi. 

http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid
http://olympiaadid.haridus.ee/
http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/Show?REQUEST=Main&BG=3&BBOX=549110.4,6589762.7,550555.7,6590493.2&lang=est
mailto:margarita.eero@kuristiku.ee


Piirkonnavooru komisjon avab ümbriku ülesandega ja täpsustava informatsiooniga osavõtjate 

juuresolekul vahetult enne ülesande lahendamist. Komisjoni esimees avab ümbriku vastustega 

koos žürii liikmetega pärast viimase võistlustöö esitamist. Igat tööd hindab vähemalt 2 žüriiliiget.  

 

Piirkondlik žürii selgitab välja 4 paremat, kes pääsevad inglise keele olümpiaadi lõppvooru 

ja saadab nende tööd Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituuti.  

 

Piirkondliku vooru maksimaalne punktide arv on 40. Lõppvooru pääsemise lävend on 35 punkti. 

Juhul, kui lävendit ületanud maksimumpunktidega töid on rohkem kui 4, saadab piirkondlik žürii 

kõik need tööd lõppvooru žüriile valiku tegemiseks. 

 

Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks 5. veebruaril 2021 Tallinna Haridusameti 

olümpiaadide lehel   http://olympiaadid.haridus.ee 

Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimub esmaspäeval, 8. märtsil 2021, Tallinna 

Ülikoolis. Lõppvooru kutsutakse osalema iga piirkondliku vooru võitjad. Olümpiaadi lõppvoor 

koosneb suulisest osast. Täpsem info selle kohta on kättesaadav üleriigilises juhendis 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/inglise-keele-olumpiaad 

 

Tallinna Haridusamet autasustab piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid - õpetajaid 

ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende 

juhendajaid/õpetajaid 2021. aasta kevadel.  

 

Margarita Eero 

inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

margarita.eero@kuristiku.ee 

tel 56487750 

 

Egle Vospert-Paas 

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert-paas@tallinnlv.ee 

tel 6404 976 

 

http://olympiaadid.haridus.ee/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/inglise-keele-olumpiaad
mailto:margarita.eero@kuristiku.ee
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