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JUHEND                            

 
2019/2020. õa                   X MUUSIKAOLÜMPIAAD 

 
piirkondlik voor Tallinnas 15. veebruaril  2020 

  
Olümpiaadi läbiviimise ja hindamise juhend põhikoolile 

 

1. Üldist 
 

 Muusikaolümpiaad toimub 15. veebruaril Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II astme 
õppehoones (Vana-Kalamaja 9) algusega kell 10.00. 

 Põhikooli vanuserühmas saavad osaleda põhikooli õpilased, kes on 12 -15 aastased 
25.04.2020 seisuga. Erandina võivad osaleda ka need õpilased, kes olümpiaadi toimumise 
ajaks on saanud 16-aastaseks, kuid õpivad põhikooli 9. klassis 

 NB!  Tallinna piirkonnavooru muusikaolümpiaadist osavõtuks registreerumise 
tähtaeg on  31. jaanuar 2020.  

 Olümpiaadil osalemiseks registreerida õpilased aadressil 
https://goo.gl/forms/aY6q09umB2oAlAT13  

 Olümpiaadi ülesanded koostatakse lähtuvalt III kooliastme õpitulemustest (Põhikooli riiklik 
õppekava 2011). 

 Olümpiaadi töökeeleks on eesti- ja vene keel. 
 Registreerumisel loositakse välja järjekord, mis kehtib järgneva noodistlaulmise, laulmise ja 

omaloomingu puhul.  

 Noorema rühma olümpiaadi II ja III osa on avalikud esinemised. 

 Olümpiaadi kirjaliku osa ülesanded täidetakse pastapliiatsiga, noodikirja kirjutatakse 
hariliku pliiatsiga. 
 

 Orienteeruv olümpiaadi ajakava 15. veebruaril 
09.00-09.30 registreerumine ja järjekorra loosimine 
09.30-09.45 olümpiaadi avamine 
10.00-10.45 kirjalikud ülesanded 
11.00-12.00 noodist laulmine, rütmiharjutuse esitamine 
13.00-14.30 omaloomingu esitamine 
15.00-16.30 õpitud laulu esitamine 
16.30-17.00 tagasiside olümpiaadist osalejatele 

Info muusikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused) on 

Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee 
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2. Olümpiaadi osad 
 
I  osa  - muusikalis-teoreetiline test, mille sisu lähtub põhikooli III 
kooliastme õpitulemustest: 
 

1) kirjalikud ülesanded, sh muusika kuulamine ja küsimused, mis koostatakse  
Rahvusooper Estonia veebilehe põhjal  www.opera.ee 

              Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) lahendamiseks kokku on aega 45 minutit. 
2) harjutuse laulmine noodist astmenimedega 
3) rütmiharjutuse esitamine (õpilase valikul koputades või plaksutades).  

Õpilane võtab harjutuse loosiga, ettevalmistusaega võib anda 2 - 3 minutit, seejärel 
laulab õpilane harjutuse astmetega temale sobivas helikõrguses.  
 
Noodistlaulmise hindamisel  arvestatakse  helikõrguste (intonatsioon ja astmenimetus) ning  
meetrumi ja rütmi täpsust.  
 

II osa – laulu esitamine.  
 
Laulu esitamine on avalik esinemine. 
Osavõtja esitab ühe eesti helilooja laulu või vabalt valitud rahvalaulu. 
Õpilane esitab laulu peast, kas a cappella või naturaalpilli(de) saatel temale sobivas 
helistikus. Fonogramme pole lubatud kasutada. 
Laulu esitamise hindamisel arvestatakse  ettekande musikaalsust ja sisulist veenvust,  
vokaalset meisterlikkust ning valitud  laulu ea - ja jõukohasust. 
 

III osa – omalooming 
 

Omaloomingu esitamine on avalik esinemine. 
Osavõtja esitab kuni 3 - minutilise varem ettevalmistatud omaloomingulise teose. 
Teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi, 
audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid. Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a 
cappella või saatega), instrumentaalpala, elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või 
multimeedia vahenditega loodud kompositsioon. Esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja 
instrumentaliste. Autor võib, aga ei pea olema üks teose esitajatest. 
Teose muusika peab olema olümpiaadil osaleja originaallooming.  
Teos esitatakse mõlemas voorus avalikult elavas ettekandes või žanrispetsiifikast lähtudes 
vastavalt salvestiselt.  
Omaloominguline töö võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus. 
Omaloomingu esitamisel hinnatakse  kompositsiooni meisterlikkust, originaalsust, ettekande 
musikaalsust ja veenvust. 
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.  
Üleriigilisse muusikaolümpiaadi vooru pääseb põhikooli vanuserühmast kuni viis Tallinna 
parimat õpilast, kes on saavutanud olümpiaadi kolme osa koguarvestuses kokku kõrgeima 
punktisumma. Piirkonnavooru tulemused saadetakse osalejatele e-posti teel 18. veebruariks 
2020. 
 
Piirkonnavooru tulemused avaldatakse  hiljemalt 18. veebruaril 2020 Haridusameti 
olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee  
 
Lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 1.märtsil 2020 olümpiaadide 
veebilehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu kodulehel 
www.emol.ee 
 
Tallinna Haridusamet autasustab Tallinna piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid 
– õpetajaid  ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende 
juhendajaid – õpetajaid 2020.a kevadel. 
 
Esilekerkinud küsimuste lahendamiseks palume pöörduda muusikaolümpiaadi Tallinna 
piirkonnavooru komisjoni esimehe poole. 
 

 

Elina Kaasik 
Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
Tallinna Tehnikagümnaasiumi  
elinakaasik@gmail.com 
tel 56 223 053 
 
 
Egle Vospert 
Tallinna Haridusamet 
egle.vospert@tallinnlv.ee 
tel 6404 976 
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