
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2013/14. õppeaastaks

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste 

õpilased, kes on sündinud 1991. aastal või hiljem. 

Olümpiaadi korraldus 

Olümpiaad toimub kahes voorus. Eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee, 

mis saata korraldajatele hiljemalt 24. veebruariks. Lõppvoor toimub 27.–30. märtsil Tartus 

ja sinna pääsevad eelvooru esseede pingerea alusel kümme parimat. Lõppvooru kolmele 

parimale on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kaks parimat osalevad 2014. aasta maikuus 

rahvusvahelisel olümpiaadil Leedus.  

Eelvoor 

Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. Essee 

teemade valik: 

1. See, kes kavatseb valitseda teiste üle, peab eelkõige valitsema iseenda üle. (Demokritos,

Tunnistusi ja fragmente) 

Soovituslik kirjandus: 

 Marcus Aurelius, Iseendale. Tallinn: Eesti Raamat, 1983

 Michel Foucault, Eetika genealoogiast: poolelioleva töö ülevaade. Vikerkaar, 1996, nr.

8-9, lk. 192-203; nr. 10, lk. 93-101. Loetav ka võrgus:

http://filosoofialugemine.weebly.com/erinevad-filosoofilised-naumlidistekstid.html

 Lucius Annaeus Seneca, Moraalikirjad Luciliusele. Tartu: Ilmamaa, 1995. Loetav ka

võrgus: http://www.ut.ee/klassik/seneca/moralia.html

 Bernard Williams, Poliitika ja moraalne iseloom. Raamatus: Kaasaegne poliitiline

filosoofia, koost. Jüri Lipping. Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, 2002, lk. 251-267

 Jonathan Wolff, Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005

(vt ptk. 3, Kes peaks valitsema)

2. Usu, et elu väärib elamist ja su usk aitab selle faktiks muuta. (William James, Tahe

uskuda ja teisi esseid populaarfilosoofiast) 

Soovituslik kirjandus: 

 William James, Pragmatism ja elu ideaalid. Tallinn: Vagabund, 2005

 Albert Camus, Sisyphose müüt: essee absurdist. Tallinn: Perioodika, 1972 (sisaldub ka

1989. välja antud samanimelises kogumikus)

 Jean-Paul Sartre, Eksistentsialism on humanism.Tallinn: Varrak, 2007

 Bertrand Russell,  Stolisus ja vaime tervis. Raamatus. Russell, B, Valik esseid.

Tallinn: Hortus Litterarum, 1994, lk 171-179

http://www.ut.ee/klassik/seneca/moralia.html


3. Mis on siis aeg? Kui keegi seda minult ei küsi, siis ma tean; kui küsijale seletada

tahaksin, siis ei tea. (Augustinus, Pihtimused) 

Soovituslik kirjandus: 

 Aurelius Augustinus, Pihtimused. Tallinn: Logos, 1993, 2007 (11. raamat)

 Madis Kõiv, Luhta-minek. Tartu: Ilmamaa, 2005 (alajaotus Mis on aeg?)

 Akadeemia 2003, nr. 5 – erinumber ajast

 Epp Annus, Kuidas mõista aega. Raamatus Annus, E, Kuidas kirjutada aega. Tallinn:

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002, lk 143-159

 Veiko Palge, McTaggarti ajaparadoksist ja selle tõlgendustest. Kogumikus:

Teaduslugu ja nüüdisaeg. Tallinn, 1994, lk 194-204

4. Kas õpilane ja õpetaja võivad sõbrad olla?

Soovituslik kirjandus: 

 Aristoteles, Nikomachose eetika. Tartu: Ilmamaa, 1996 (8. raamat). Olemas ka võrgus:

http://www.ut.ee/klassik/aristoteles/nikomachos/

 Michel de Montaigne. Sõprusest. Raamatus Montaigne, Esseid. Tallinn: Eesti Keele

Sihtasutus, 2013, lk. 113-128

 Toomas Raudam, Essee sõprusest. Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2011

 Vikerkaar 2012, nr. 1-2 – erinumber sõprusest

Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 

kontaktandmed: telefon, e-post). Essee saata hiljemalt 23.02.2014 e-aadressil leoluks@hot.ee, 

sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. 

Žürii koosseis: 

Heidy Meriste — TÜ filosoofiamagistrant  (žürii esimees) 

Märt Põder — TÜ filosoofiadoktorant 

Toomas Jürgenstein — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja
Marek Volt — TÜ filosoofiaõppejõud 

Margus Vihalem — TLÜ filosoofiaõppejõud 

Hindamisel lähtutakse viiest kriteeriumist: 

1) Vastavus teemale. Kui hästi on autor mõistnud, milliste küsimuste käsitamine on teemast

tulenevalt vajalik? Mil määral kasutab autor asjakohaseid materjale ning sobivaid näiteid. Kas 

esineb kõrvalekaldumisi teemast?  

2) Teema filosoofiline mõistmine. Mil määral näitab autor teadmisi asjakohastest

filosoofiaprobleemidest? Kui hästi mõistab autor filosoofilisi argumente ja mõisteid? 

3) Argumentatsiooni veenmisjõud. Kui veenvalt ja teravalt areneb essees autori

argumentatsioon? Kas autori positsioonid on selgelt väljendatud? 

4) Essee sisemine kooskõla. Kas autor arendab oma argumentatsiooni nii, et selle erinevad

astmed on omavahel kooskõlas? 

5) Originaalsus. Kui originaalne on autori mõttekäik?

http://www.ut.ee/klassik/aristoteles/nikomachos/
mailto:leoluks@hot.ee


Kui mitu õpilast koguvad võrdse arvu punkte, siis otsustab edasipääsu kõrgem skoor 

argumentatsiooni veenmisjõu kategoorias.  

 

Filosoofilise kirjutamise tehnikate kohta vt http://filosoofiakirjutamine.weebly.com/;  

Tiiu Hallap, Mõned mõtted filosoofiaessee kirjutamisest: 

http://www.taipla.ut.ee/haridus/viki/index.php/Mõned_mõtted_filosoofiaessee_kirjutamisest_

(Tiiu_Hallap) 
 

Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene keeles, kuid tuleb 

silmas pidada, et lõppvooru pääsemise korral tuleb eesti keeles väidelda. 

 

Lõppvoor 

Lõppvoor toimub 27–30. märtsil Tartus. 27–28. märtsil toimuvad loengud ja seminarid 

valmistamaks tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks. 29. märtsil toimuvad 

lõppvooru 1. ja 2. ülesanne. 

 

1. ülesanne on 4-tunnine võõrkeelne essee (lubatud on inglise, saksa ja prantsuse keel, 

samasugune ülesanne on ka rahvusvahelisel olümpiaadil).  

2. ülesanne on test loogikast. Kontrollitakse järeldamise ning väidete samasuse 

kindlakstegemise oskust. (vt Meos, I, Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur, Tallinn 

2003: Otsustus (28-44, e-raamatus 26-41), Otsustuste eitamine (45-52, e-raamatus 42-49), 

Predikaatloogika järeldused (70-79; e-raamatus 67-84) e-raamatu link: 

http://hum.ttu.ee/indrek/e_raamat/Meos_I_Loogika.pdf; või Grauberg, E. Loogika, keel ja 

mõtlemine, Tallinn 1996; või Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu 1999). 

Loogikasümbolite valdamist ei nõuta.  

[vt juhendi lisa] 

30. märtsil toimuvad lõppvooru 3. ja 4. ülesanne. 

3. ülesanne on paarikaupa väitlemine ühe filosoofiaprobleemi üle (iga paar saab loosiga 

probleemi ning positsiooni, mida tuleb kaitsta — nt tahtevabaduse poolt või vastu). Väitluses 

hinnatakse argumentide/vastuargumentide veenvust, mõistelist selgust ja väljendusoskust. 

Eelmiste aastate teemade näiteid: parem on olla ise eeskuju kui eeskuju järgida; kõigil 

kultuuridel peaksid olema samad moraalinormid. 

4. ülesanne on valikvastustega test filosoofia põhimõistete- ja teooriate kohta. Küsimused 

koostatakse Indrek Meose õpikus „Filosoofia põhiprobleemid“ (Tallinn 1998) käsitletud 

teemade põhjal, filosoofiaterminite tundmist kontrollitakse Indrek Meose „Filosoofia 

sõnaraamatus“ (Koolibri, 2002) sisalduvas mahus. 

 

Hindamine: 1. ülesande eest on võimalik saada 30 punkti, ülejäänute eest a 10 punkti.  

Võrdsete punktide korral otsustab 1. ülesande kõrgem hinne. 

 

Täiendav info leoluks@hot.ee 
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