
Geograafia olümpiaadijuhend 1999.-2000. 

õppeaastaks 

 

1999/2000 õppeaasta geograafiaolümpiaadi korraldavad Tartu Ülikooli geograafia instituut, 

Eesti Geograafia Selts ja TÜ täppisteaduste kool. 

Eesmärk: 

1. Suurendada õpilaste huvi geograafia vastu ja tõsta nende ainealaseid teadmisi. 

2. Anda õpilastele võimalus võrrelda oma geograafiaalaseid teadmisi ja oskusi eakaaslastega 

ning selgitada välja parimad õpilased ja nende juhendajad. 

3. Motiveerida õpilasi jätkama õpinguid kõrgkoolis geograafia erialal. 

Osavõtjad: 

Geograafiaolümpiaad toimub neljas vanuserühmas: 

A - 10.-12. klassi õpilased, 

B - 9. klassi õpilased,  

C - 8. klassi õpilased, 

D –7. klassi õpilased. 

Korraldus: 

Geograafiaolümpiaad toimub kahes voorus: 

Eelvoor maakondades ja linnades toimub 5. veebruaril 2000. a ning üle-eestiline lõppvoor 

28. - 30. aprillini 2000 aastal Rannus Tartu maakonnas. 

Geograafiaolümpiaadi eelvooru linnades ja maakondades korraldab selleks moodustatud 

maakonna/linna olümpiaadikomisjon. 

Küsimused ja ülesanded olümpiaadi eelvooruks koostab üleriigiline geograafiaolümpiaadi 

žürii. Ülesanded koos õigete vastuste ja hindepunktidega saadab Täppisteaduste Kool 

maakonna/linna haridusametite nõunikele vähemalt kolm päeva enne eelvooru toimumist. 

Soovitatav on korraldada kohalik olümpiaadivoor ka 6. klasside õpilastele. Küsimused 6. 

klassidele koostavad maakonna/linna olümpiaadikomisjonid. 

Eelvooru kirjaliku töö küsimused ja ülesanded hõlmavad peamiselt kooliprogrammi sisu. 

Seekord on olümpiaadi läbivaks teemaks Põhjamaad, mis eeldab teemakohase materjali 

laiemat tundmist. Lisaks on küsimusi ka 1999.a. ajakirjast “Loodus” (geograafia- ja 

keskkonnakaitsealased artiklid). Ülesannete lahendamiseks on vaja ka atlase abi, selleks tuleb 

õpilastel olümpiaadile kaasa võtta Kooliatlas (välja arvatud keskkooli-gümnaasiumi 

õpilased). Eesti atlast ei tohi olümpiaadil kasutada. 

Eelvooru tööde hindamine ja lõppvooru pääsemine: 



Olümpiaadi eelvooru töid hindavad piirkondlikud olümpiaadikomisjonid ühtse 

punktisüsteemi alusel ning valivad välja maakondade/linnade iga vanuserühma kolm paremat 

õpilast. Tulemused vormistatakse protokollina, kus on märgitud osavõtjate nimed, kool, klass, 

punktide summa ja õpetaja nimi. Protokollid ja iga vanuserühma kolme parema õpilase tööd 

saadetakse Tartusse üleriigilisele geograafiaolümpiaadi žüriile hiljemalt 20. veebruariks 

2000.a. aadressil: Tartu Ülikooli Geograafia instituut, Vanemuise 46-336, 51014-Tartu. (Fax: 

8 27 465 825, e-mail: yllel@ut.ee) 

Geograafiaolümpiaadi žürii vaatab läbi saabunud eelvooru tööd ja järjestab need paremuse 

alusel. Olümpiaadi lõppvooru kutsutakse 15-20 paremat vastajat igast vanuserühmast. 

Olümpiaadi lõppvoorust osavõtjate nimekiri saadetakse maakondade/linnade nõunikele 

hiljemalt 1. märtsiks 2000.a.  

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor koosneb kolmest osast: 

Kirjalik töö, mille küsimused ja ülesanded hõlmavad kooliprogrammi sisu. Lisaks on 

viktoriinivoorus küsimusi ka Põhjamaadest, Tartu maakonna kohta ning 2000. a. ajakirjadest 

“Loodus” (geograafia- ja keskkonnakaitsealased artiklid). Olümpiaadile on vaja kaasa võtta 

Kooliatlas ja Eesti atlas koolidele. 

Maastikuvõistlus, kus tuleb osata teha mitmesuguseid lihtsamaid praktilisi töid - 

silmamõõduline mõõdistamine, nõlva kalde määramine, puu ja nõlva kõrguse määramine, 

plaani koostamine, marsruudi läbimine ja maastiku elementide tundmine (pinnavormid, 

veekogud, taimekooslused, inimtegevuse mõju maastikule jne.(ülesanded toetuvad koolis 

õpitud mõistetele). Kaasa tuleb võtta oma mõõdistamisvahendid. Plaani vormistamiseks võtta 

A vanuserühma õpilastel kaasa ka vineerist või kartongist alus, harilik pliiats ja joonlaud. 

Väike viktoriin ekskursioonil kuuldu ja nähtu kohta. 

Lisaks toimub orienteerumisvõistlus, mis on vabatahtlik ja mille tulemused ei lähe punktide 

üldarvestusse. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru iga vanuserühma parimad õpilased selgitatakse kolme 

võistluse punktisumma alusel. 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja 

ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasasoleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab 

lähetaja. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal nimetab žürii Eesti võistkonna kandidaadid 

Baltimaade geograafiaolümpiaadiks. 

Geograafiaolümpiaadi komisjonil on õigus kutsuda lõppvooru ka 10-12 paremat uurimustöö 

tegijat. Õpilased võivad osaleda nii olümpiaadi eelvooru kirjalikus töös kui ka uurimustöö 

tegemises. 

Uurimustööde teemad on ühised kõikidele vanuserühmadele: 

1) Minu kodukoha veekogu ja sellega seotud probleemid 

2) Põhjamaad (üks Põhjamaade riik) tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas 



Uurimustööd esitatakse 5. veebruariks maakonna/linna olümpiaadikomisjonile, kes valib 

välja iga vanuserühma parima töö ja saadab need hiljemalt 20. veebruariks Tartusse (lisaks 

kirjaliku vooru parimatele töödele). Uurimustööde hindamisel palume arvestada 

uurimustöödele kehtestatud nõudeid.  

 

LISA geograafiaolümpiaadi juhendi juurde 

Mõningaid nõuandeid uurimustöö koostajale 

Uurimustöö või referaadi koostamisel pea meeles, et 

 töö sisu peab vastama pealkirjastatud teemale, kirjanduslikke algallikaid kasuta ainult 

vastavalt töö teemale 

 töö koostamiseks on võimalik materjali saada ka suulise küsitluse ja isiklike vaatluste 

abil 

 uurimustööks kogutud materjal tuleb süstematiseerida ja tekst liigendada, see tähendab 

jaotada osadeks 

 liigendatud osad tuleb paigutada loogilisse järjekorda (seda saad kontrollida , kui loed 

mõttega läbi oma töö sisukorra) 

 uurimustöö tekst peab sisaldama viiteid kõikidele kasutatud algallikatele, mis on 

kirjanduse loetelus 

 geograafia-alase uurimustöö juurde peaks alati kuuluma ka kaart või skeem, millel on 

mõõtkava ja viide algallikale või kaardi koostajale 

 illustreeriv materjal peaks olema valitud otstarbekalt ja samuti viidatud (liiga 

tahmased paljundused ei anna tööle midagi juurde) 

Uurimustööde vormistamise kohta saab kasulikke nõuandeid järgmistest trükistest: 

1. Leuhin, I. Uurimustöö kui õppimise moodus. Bioloogia-ja Geograafiaõpetajate Liidu 

toimetised nr. 6, lk. 52-58, Tallinn, 1997 

2. Naaber, M., Maastik, A. Soovitusi noorgiidile. Eesti Noorsoo Algatuskeskus. Tln. 

1996 

3. Relve, K. Õpilaste bioloogiaalaste uurimistööde vormistamise juhend. Eesti 

Õppekirjanduse Keskus. Eesti Noorte Loodusmaja. Tln. 1992 

4. Relve, K. Miks teha uurimistööd. Uurimistööde vormistamine. "Õpetajate Leht", 2. 

okt. 1998. a. 

 

 

 

 

 

http://www.ttkool.ut.ee/bio/tutor.html
http://www.ttkool.ut.ee/bio/tutor.html


Geograafiaolümpiaadi žürii 

 

Žürii esimees: 

Ülle Liiber -- TÜ geograafia instituudi assistent 

Komisjoni esimees: 

Vaike Rootsmaa -- Rannu Keskkooli õpetaja 

Žürii liikmed: 

Arvo Järvet -- TÜ geograafia instituudi lektor 

Helle Kont -- Tartu Loodusmaja vanemmetoodik 

Lea Koppel -- Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse spetsialist 

Sirje Siska -- TPÜ lektor 

Ene Saar -- EBS Gümnaasiumi õpetaja 

Maia Uibo -- Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja 

 


