
 

JUHEND                                 

2018/2019. 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 25. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis  (K. Kärberi 9). 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/olympiaad_18_19   

hiljemalt 18. jaanuariks 2019.  

 

Inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru ülesanded koosnevad  lünktestidest, mille sisu 

moodustavad erineva raskusastmega tekstid (nt ilukirjanduslik tekst, tarbetekst, ajakirjanduslik 

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

riiklikus õppekavas fikseeritud keelestruktuuride kasutamise oskust. 
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Ülesannete lahendamisel ei ole lubatud kasutada sõnaraamatuid ega muud kõrvalist abi. 

Piirkonnavooru komisjon avab ümbrikud ülesannetega ja täpsustava informatsiooniga osavõtjate 

juuresolekul vahetult enne ülesannete lahendamist. Komisjoni esimees avab ümbriku vastustega 

koos žürii liikmetega pärast viimase võistlustöö esitamist. Õpilaste tööd on kodeeritud. Igat tööd 

hindab vähemalt 2 žüriiliiget.  

 

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

saadab nende tööd Tallinna Ülikooli keelekeskusesse. 

 

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. Lävendit mitte ületanud piirkondade poolt 

vabaks jäänud kohad jaotatakse teiste piirkondade õpilaste pingerea alusel. Sellekohase otsuse 

langetab lõppvooru žürii.  

 

Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks 4. veebruaril Tallinna Haridusameti 

olümpiaadide lehel   http://olympiaadid.haridus.ee 

Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimub 18. märtsil 2019 Tallinna Ülikoolis. 

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 2019. aasta kevadel.  

 

Margarita Eero 

inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees, 

Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

margarita.eero@kuristiku.ee 

tel 56487750 

 

Egle Vospert 

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert@tallinnlv.ee 

tel 6404 976 
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