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Geograafiaolümpiaadi juhend 2002/2003 õppeaastal 
 
 
Geograafiaolümpiaadi korraldus. 
 
2002/2003 õppeaasta geograafiaolümpiaadi korraldavad Tartu Ülikooli geograafia instituut 
ja Täppisteaduste Kool. 
 
Geograafiaolümpiaad toimub kahes voorus:  

Piirkondlik voor toimub 22. veebruaril 2003.a maakondades, suuremates linnades 
(Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve) ning Tallinna linnaosades. 
Lõppvoor toimub 9.-11. maini 2003 aastal Türil. 
 

Geograafiaolümpiaad toimub neljas vanuserühmas: 
 A - 10.-12. klassi õpilased, 
 B - 9. klassi õpilased,  
 C - 8. klassi õpilased, 

D – 7. klassi õpilased.  
 
Olümpiaadi eesmärgid on: 

1. Suurendada õpilaste huvi geograafia vastu ning innustada neid sihikindlalt 
omandama uusi ainealaseid teadmisi ja oskusi. 

2. Anda õpilastele võimalus võrrelda oma geograafiaalaseid teadmisi ja oskusi 
eakaaslastega ning selgitada välja parimad õpilased ja nende juhendajad. 

3. Anda olümpiaadi kõige parematele õpilastele võimalus asuda edasi õppima 
konkursiväliselt Tartu Ülikooli geograafia erialal. 

4. Selgitada Eesti esindus osavõtuks Baltimaade koolinoorte 
geograafiaolümpiaadist.  

 
Olümpiaadi küsimused ja ülesanded vormistatakse eesti ja vene keeles. 
 
Olümpiaadi läbiviimiseks moodustatakse Tartu Ülikooli juures geograafiaolümpiaadi 
žürii, kes tegeleb olümpiaadi sisulise osaga ja geograafiaolümpiaadi komisjon, kelle 
ülesandeks on lõppvooru organiseerimine. Olümpiaadi piirkonnavoorude läbiviimiseks 
moodustatakse maakondade ja linnade haridusametite või osakondade juures olümpiaadi 
piirkonnakomisjonid. 
 
Geograafiaolümpiaadi piirkondlik voor.  
 
Piirkondlikust voorust võivad osa võtta kõik asjast huvitatud õpilased.  
 
Piirkonnavooru kirjaliku töö küsimused ja ülesanded hõlmavad peamiselt kooliprogrammi 
sisu. Ülesannete lahendamiseks on vaja ka atlaste abi, selleks tuleb õpilastel (välja arvatud 
keskkooli-gümnaasiumi õpilased) olümpiaadile kaasa võtta Kooliatlas või Mailma atlas 
(võimalusel mõlemad). Eesti atlast ei tohi olümpiaadil kasutada. 
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Piirkonnavooru 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 geograafiaolümpiaadi žüriile hiljemalt 10. märtsiks 2003.a. aadressil: 
Tartu Ülikooli Geograafia instituut, Vanemuise 46-336, 51014-Tartu.  
(Fax:  07 375 825, e-mail: yllel@ut.ee). 

Geograafiaolümpiaadi žürii vaatab läbi saabunud eelvooru tööd ja järjestab need paremuse 
alusel. Olümpiaadi lõppvooru kutsutakse 20-25 paremat igast vanuserühmast. Olümpiaadi 
lõppvoorust osavõtjate nimekiri pannakse Internetti Kooligeograafia kodulehele aadressil 
http://www.geo.ut.ee/kooligeo/index.html. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor koosneb kolmest osast: 

A. Kirjalik töö, mille küsimused ja ülesanded hõlmavad kooliprogrammi sisu. Lisaks on 
küsimusi ka Järvamaa kohta. Olümpiaadile on vaja kaasa võtta Kooliatlas või Maailma 
atlas ja Eesti atlas koolidele. 

B. Maastikuvõistlus , kus tuleb teha mitmesuguseid lihtsamaid praktilisi töid 
välitingimustes: maastiku, sh reljeefi silmamõõduline plaanistamine, nõlva kalde, puu ja 
nõlva kõrguse määramine, maastiku- või taimkatteüksuste eristamine, marsruudi läbimine 
suuremõõtkavalise (orienteerumis-)kaardi abil, sh asimuudi järgi liikumine, 
maastikuelementide (pinnavormid, mullad, veekogud, taimekooslused) kirjeldamine ning 
inimtegevuse mõjuanalüüsimine. Kaasa tuleb võtta oma mõõdistamisvahendid, kompass, 
alus töö vormistamiseks , pliiatsid ja joonlaud jmt.  

C. Väike viktoriin ekskursioonil kuuldu ja nähtu põhjal. 

Lisaks toimub orienteerumisvõistlus, mille tulemused ei lähe üldarvestusse, kuid millest 
osavõtt on kõigile kohustuslik. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru iga vanuserühma parimad selgitatakse kolme üksikala 
punktisumma alusel. 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta 
öömaja ja toiduga. Sõidukulusid ning õpilastega kaasasoleva täiskasvanu lähetuskulusid 
korraldajate poolt ei kaeta. 

Geograafiaolümpiaadi komisjon 

Žürii esimees:
Ülle Liiber - TÜ BG GG lektor
Žürii liikmed:
Sirje Haav - Türi Gümnaasiumi õpetaja (komisjoni esimees)
Arvo Järvet – TÜ BG GG lektor
Helle Kont - Tartu Loodusmaja vanemmetoodik
Piret Pungas – TÜ BG magistrant
Vaike Rootsmaa – TÜ BG magistrant
Leelo Viita – TÜ BG üliõpilane
Ingrid Vigel – TÜ BG üliõpilane
Marika Murka – TÜ BG üliõpilane


