
Geograafiaolümpiaadi piirkondliku vooru juhend 2008/2009 õppeaastal 
 
 
Geograafiaolümpiaadi piirkondlik voor toimub 24. oktoobril 2008.a maakondades ja 
suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve). 
Lõppvoor toimub 8.-10. mail 2009 Saaremaal. 

 
Piirkondlikust voorust võivad osa võtta kõik asjast huvitatud õpilased.  
Geograafiaolümpiaad toimub neljas vanuserühmas: 
 A - 10.-12. klassi õpilased, 
 B - 9. klassi õpilased,  
 C - 8. klassi õpilased, 

D – 7. klassi õpilased. 
 
Ülesannete lahendamiseks on aega 2,5 tundi. Ülesannete lahendamisel on vaja ka atlaste abi, 
seega võivad kõik õpilased olümpiaadil kasutada Kooliatlast või Maailma atlast 
(võimalusel mõlemat) ning põhikooli õpilased ka Eesti atlast. Põhikooli õpilased vajavad 
ülesannete lahendamisel veel joonlauda, malli, kalkulaatorit ja pliiatsit.  
 

Geograafiaolümpiaadil kontrollitakse eelkõige õppekavas ja õpikutes kasutatud 
(ja loomulikult ka paljude teiste) mõistete ja seoste rakendamist uues olukorras st 
teadmiste ja arusaamise kasutamist teistsuguses situatsioonis. Suurt tähelepanu 
pööratakse analüüsile ja sünteesile.  

Geograafia on integratiivne õppeaine ja seetõttu eeldatakse ülesannete lahendamisel 
ka ajaloos, matemaatikas, füüsikas, keemias jt ainetes õpitule toetumist.  

Olümpiaadil on alati ülesandeid, milles kontrollitakse kursisolekut geograafiat 
puudutavate igapäevasündmustega.  
 

• 7. klassi õpilastele koostatud ülesannetega kontrollitakse eelkõige õpilaste kaardi 
(atlase) kasutamise oskusi, samuti geograafia alaseid teadmisi ja arusaamist, mis 
seostuvad 5-6 klassi loodusõpetuse teemadega (mõisted, seosed). Põhirõhk on 
Eestiga seotud temaatikal.  

• 8. klassi õpilastele koostatud ülesannetega kontrollitakse kaardi (atlase) 
kasutamise oskusi, samuti geograafia alaseid teadmisi ja arusaamist, mis 
seostuvad nii loodusõpetuses kui ka 7. klassis käsitlevate geograafia mõistete ja 
seostega.  

• 9. klassis kontrollitakse 7-8 klassi temaatikat. Eelkõige pööratakse tähelepanu 
õpitud teadmiste rakendamisele uues olukorras.  

• Gümnaasium, olenemata klass ist näitab üldist arusaamist ja teadmisi loodus- ja 
inimgeograafiast, põhirõhk õpitu integreerimisel, analüüsil, sünteesil. 

 
Piirkonnavooru töid hindavad piirkondlikud olümpiaadikomisjonid ühtse punktisüsteemi 
alusel ning valivad välja maakondade/linnade iga vanuserühma kolm paremat õpilast. 
Kohapeal tekkinud hindamisprobleemid lahendab kohalik olümpiaadikomisjon ja teavitab 
sellest vabariiklikku olümpiaadi žüriid protokolli lisas.  



Tulemused vormistatakse protokollina toodud näidise kohaselt (nii paberkandjal kui Exceli 
failina). 
 
Õpilase nimi (ees- ja 
perekonnanimi) 

punkte klass kool maakond õpetaja nimi (ees- 
ja perekonnanimi 

      
      
      
 
Protokoll ja iga vanuserühma kolme parema õpilase tööd saadetakse Tartusse 
geograafiaolümpiaadi žüriile hiljemalt 5. novembriks 2008.a. aadressil: Tartu Ülikool 
Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Vanemuise 46-336, 51014-Tartu. (Fax:  07 375 825, 
protokoll Exceli failina e-maili aadressil: ulle.liiber@ut.ee 
 
Geograafiaolümpiaadi žürii vaatab läbi saabunud eelvooru tööd ja järjestab need paremuse 
alusel. Olümpiaadi lõppvooru kutsutakse 20-25 paremat õpilast igast vanuserühmast. 
Olümpiaadi lõppvoorust osavõtjate nimekiri pannakse Internetti Teaduskooli kodulehele 
aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/ego 
 
 
Geograafiaolümpiaadi žürii nimel 
Ülle Liiber 


