
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2008/2009. õppeaastaks 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste õpilased, 
kes on sündinud 1986. aastal või hiljem. 
 
Olümpiaadi korraldus 
 
Olümpiaad koosneb kahest voorust. Eelvooruks on filosoofiline essee, mis tuleb saata korraldajatele 
hiljemalt 1. märtsiks. Lõppvooru pääsevad kümme paremat õpilast. Lõppvoor toimub 2-5. aprillil 
Tartus. Lõppvooru kolmele paremale on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kaks paremat 
osalevad  mais 2009 rahvusvahelisel olümpiaadil Iisraelis. Viiele paremale abituriendile vastuvõtt 
ülikooli eritingimustel vastavalt Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli vastuvõtueeskirjadele. 
 
Eelvoor 
 
Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. Essee teemad.  
1. Võtame näiteks mingi raamatu teoloogiast või metafüüsikast ning küsime: kas see sisaldab 
abstraktset arutlust hulga või arvu kohta? Ei. Kas see sisaldab mingit kogemusele tuginevat arutlust 
faktide ja olemasolu kohta? Ei. Siis visake ta tulle, sest selles ei saa olla midagi peale sofistika ja 
illusioonide! ( David Hume, Uurimus inimmõistusest) 

Abistavat kirjandust:  
Meos, I. Uusaja filosoofia. Peatükke filosoofia ajaloost. Tallinn: Koolibri, 2000, lk 114-133 
Quinton, A. Hume. Tallinn: Varrak, 2000. 

2. Kui lõvi oskaks rääkida, siis ei saaks me temast aru. (Ludwig Wittgenstein, Filosoofilised 
uurimused). 

Abistavat kirjandust: 
Wittgenstein, L. Filosoofilised uurimused. Tartu: Ilmamaa, 2005. 
Witgenstein, L. Tõsikindlusest. Tartu: Ilmamaa, 2000.  
Saarinen, E. Symposium. Filosoofiaõpik. Tallinn: Avita, 2003, lk 127-137 

 
3. Ainuke võimalus teha kodanikud vooruslikuks on siduda nende isiklikud huvid üldiste 
huvidega. (Helvetius, Inimesest) 

Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud kontaktandmed: 
telefon, e-post). Essee saata hiljemalt 1.03.2009 e-aadressil leoluks@hot.ee, sealt saadetakse esseed 
anonüümselt edasi žüriile. 

Žürii koosseis: 
Indrek Meos — TTÜ filosoofiaõppejõud, paljude filosoofiaõpikute autor (žürii esimees). 
Peedu Sula — Pärnu Ühisgümnaasiumi filosoofiaõpetaja 
Marek Volt —  TÜ filosoofiaõppejõud. 
Toomas Jürgenstein — Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja. 
Heidy Meriste — TÜ filosoofiatudeng, filosoofiaolümpiaadi endine võitja. 

Hindamisel lähtutakse kolmest kriteeriumist: selgus (sh korrektne keelekasutus), sisu ja kriitiline 
mõtlemine. Just viimane on filosoofilise essee puhul eriti tähtis – hoiduge pelgalt refereerivast 

mailto:leoluks@hot.ee


lähenemisest! Essee teemadeks olevad tsitaadid kuulsatelt filosoofidelt on mõeldud 
probleemipüstitusena, tsitaadi autorile keskendumine essees ei ole kohustuslik. 

Hinnatakse, kas 
1) tekst jääb teema raamesse, teema on õigesti ja ammendavalt mõistetud; 
2) teema avamiseks kasutatakse sobivat lähenemist, asjakohast kirjandust; 
3) analüüs/interpretatsioon tekstis on piisav; 
4) teema lahendatakse veenvate argumentide abil, mis on hästi organiseeritud ja selged; 
5) järeldused on tekstis selgelt eristatavad; 
6) essee on vormistatud nõuetekohaselt (pikkus, pealkiri jms); 
7) kuivõrd avaldub isiklik huvi ja haaratus, mõistmise sügavus, avastuslikkus ja vaist. 
Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene keeles, eeldusel, et nad 
suudavad lõppvoorus eesti keeles väidelda. 

 
Lõppvoor 
 
Lõppvoor toimub 2-5. aprillil Tartus. 2-3. aprillil toimuvad Tartu Ülikooli õppejõudude juhtimisel 
loengud ja seminarid valmistamaks tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks.  
4. aprillil 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  
ekvivalentsuse (samasuse) kindlakstegemise oskust. 
 (vt. Meos, I, Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur, Tallinn 2003; võiGrauberg, E. Loogika, keel 
ja mõtlemine, Tallinn 1996; või Vuks, G. Traditsiooniline formaalne loogika. Tartu 1999). 
Loogikasümbolite valdamist ei nõuta. 

5. aprillil toimuvad lõppvooru 3. ja 4. ülesanne. 
3. ülesandeks  on paarikaupa väitlemine ühe filosoofiaprobleemi üle (iga paar saab loosiga probleemi 
ning positsiooni, mida tuleb kaitsta — nt. tahtevabaduse poolt või vastu). Eelmiste aastate teemade 
näited: parem on olla ise eeskuju kui eeskuju järgida; 
 kõigil kultuuridel peaksid olema samad moraalinormid. 
4. ülesandeks on valikvastustega test filosoofia põhimõistete- ja teooriate kohta. Küsimused 
koostatakse Indrek Meose õpikus „Filosoofia põhiprobleemid“ käsitletud teemade põhjal.  
 
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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