
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2021/22. õppeaastaks 
 
Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste 
õpilased, kes on sündinud 1999. aastal või hiljem. 

Olümpiaadi korraldus 
Olümpiaad toimub kahes voorus. Eelvoorus osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee, 
mis tuleb üles laadida hiljemalt 14.02.2022 kell 24.00 teaduskooli kodulehel 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/filosoofiaolumpiaadi-eelvooru-essee-esitamine  
Teaduskool saadab teie töö anonüümselt edasi žüriile. Palun esitada oma töö failivormingus, 
kust on tehniliselt mugav infot välja kopeerida (doc, rtf või odt, aga mitte pdf). 
Andmekaitsetingimused: 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/andmekaitsetingimused  
 
Lõppvoor toimub 31 märts - 3 aprill 2021 Tartus ja sinna pääsevad eelvooru esseede pingerea 
alusel kümme parimat. Lõppvooru kolmele parimale on diplomid ja temaatilised auhinnad. 
Kaks parimat osalevad  mais 2022. rahvusvahelisel olümpiaadil Lissabonis, Portugalis.  
Olümpiaadi viiele parimale gümnasistile on soodustused Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli 
sisseastumisel. Kõik finaali pääsenud gümnasistid saavad õiguse asuda eksamiteta õppima 
Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis filosoofiat.  
 

Eelvoor 
Olümpiaadil osalemiseks tuleb kirjutada filosoofiline essee mahuga 1000–1500 sõna. Essee 
teemade valik: 

1. Mulle tundub ühtaegu loomulik ja kasulik tõlgendada küsimust isiku tahtevabadusest 
analoogselt küsimusega sellest, kas toimijal on tegevusvabadus. Tegevusvabadus on vähemalt 
laias laastus vabadus teha, mida tahetakse teha. Väide, et isikul on vaba tahe, tähendab niisiis 
analoogselt (jällegi laias laastus), et tal on vabadus tahta, mida ta tahab tahta. Täpsemalt 
väljendudes tähendab see, et tal on vabadus tahta, mida ta soovib tahta, ehk omada tahet, mida 
ta tahab omada. Harry Frankfurt, Tahtevabadus ja isiku mõiste, lk 922 
 

Soovituslik kirjandus: 
 
Harry Frankfurt, Tahtevabadus ja isiku mõiste. Akadeemia, nr 5, 2011, lk 911-928 
Benjamin Libet, Kas meil on vaba tahe?  Sealsamas, lk 292-947 
Jan-Christop Heilinger, Kas inimese vabaduse teke on seletatav evolutsiooniliselt?  
Sealsamas, lk 948-963 
Indrek Reiland, Tegutsemisvabadus, tahtevabadus, valikuvabadus. Sealsamas, lk 877-887 
 
 
2. Just rahvuslus ise loobki rahvusi, mitte vastupidi. Muidugi kasutab rahvuslus ära varem 
olemas olnud ja ajaloolt pärandiks saadud kultuuride vohamist või nende varasid, kuigi teeb 
seda väga valikuliselt ning kõige sagedamini transformeerib neid radikaalselt. – E. Gellner, 
Rahvused ja rahvuslus, lk 171.  
 

Soovituslik kirjandus: 



Ernest Gellner, Rahvused ja rahvuslus. Tallina Ülikooli Kirjastus, 2019 

Benedict Anderson, Kujutletud kogukonnad. Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust. Tartu 
Ülikooli Kirjastus, 2020 

Georg Elwert. Natsionalism ja etnilisus. Meie-rühmade moodustumisest. Akadeemia, 1991, nr 
11, lk 2358-2382; nr 12, lk 2501-2514.  

Eva Piirimäe, Partiotism, rahvuslus, liberalism. Sissejuhatus. Raamatus: Rahvuslus ja 
patriotism. Valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste. Tartu, 2009, lk 9-52. 

Marek Tamm, Rahvuste tegemine. Keel ja Kirjandus, 2018, nr 1-2, lk 15-29. 

Mart Kivimäe, Rahvusriik kui südameasi? „Väikerahvaliku tunnetuse“ poliitilisest 
filosoofiast. Tuna, nr 4, 2001, lk 56-91 

 
3.  Universum peab olema selliste omadustega, mis lubavad teatud ajajärgul elu teket temas. – 
E. E. Harris, Universum ja inimene, lk 14 
 

Soovituslik kirjandus: 

E. E. Harris, Universum ja inimene. Kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline 
tõlgendus. Tartu: Ilmamaa, 2015 

John Leslie, Väited ja antroopsusprintsiip. Akadeemia, nr 9, 1992, lk 1861-1869 

Jaan Kalda, Antroopsest printsiibist. Akadeemia, nr 8, 1990, lk 1682-1693. 

Laurits Leedjärv, Inimsõbralik Universum. Akadeemia, nr 8, 2017, lk 1347-1372. 

 

4. Eetika süsteemid, kasuistlikud juhised käitumisele ja kõik sarnased asjad on lausa 
armetukesed. Juba sellepärast, et inimese tekkimine on ebamoraalne – eeldab kirgi, milledega 
ju eetika ei tohi tegelda tunnustavalt. Inimene püsib elus vaid tappes elusat, iga toit on olnud 
elus. Sellisele mädale alusele rajada mingit õpetust hääst on võimatu. Pole mõtet nimetada 
seda hääks, mille halbus on peidetud kavala kauba ning petise tööga mingite maksiimide taha. 
Samuti mitte seda, mille halbust me veel ei näe. - Uku Masing, Eetikast.  

 

Soovituslik kirjandus 

Uku Masing, Eetikast. Raamat: Pessimismi põhjendus. Tartu: Ilmamaa, 1995, lk 229-255 

Louis Pojman, Eetika. Õiget ja väära avastamas (ptk 12). Tallinn, 2005 

Friedrich Nietzsche, Moraali genealoogiast. Vaidluskiri (I traktaat: „Hea ja kuri“, „Hea ja 
halb“) 



Ludwig Wittgenstein, Loeng eetikast. Looming, nr. 8, 1993. 

Bernard Williams, Eetika ja filosoofia piirid. EKSA, 2021. 

Jan Blomstedt, Üks kõlbelise skeptitsismi variatsioon. – Looming, nr. 7, 1998, lk 1078-1082 

Indrek Reiland, Metaeetika põhiküsimus(ed), Akadeemia, nr. 10, 2007, lk  

Bruno Mölder, Moraali metafüüsikast: dispositsioonid ja objektiivsus. Raamat: Eetika. 
Interdistsiplinaarsed lähenemised. Tallinn, 2006, lk 58-88. 

Albert Schweitzer, Aukartus elu ees. Tallinn: Perioodika, 1972. 

 
Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 
kontaktandmed: telefon, e-post). Essee tuleb üles laadida teaduskooli kodulehel 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/filosoofiaolumpiaadi-eelvooru-esseede-esitamine hiljemalt 
14.02.2022 kell 24.00, sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile. Palun esitada essee 
failivormingus, kust on tehniliselt mugav infot välja kopeerida (doc, rtf või odt, aga mitte 
pdf). Andmekaitsetingimused:  
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/andmekaitsetingimused  
 
Žürii koosseis: 
 
Leo Luks — filosoofiadoktor, Eesti Maaülikool (žürii esimees, töid ei hinda) 
Heidy Meriste — TÜ filosoofiadoktorant  
Märt Põder — filosoofiamagister 
Margus Vihalem — filosoofiadoktor, TLÜ Humanitaarteaduste Instituudi direktor 
Mats Volberg — filosoofiadoktor, TÜ teadur 
Ada Tamme — filosoofiamagister, Ülenurme gümnaasiumi filosoofiaõpetaja 
 
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?  
 
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: 
https://filosoofiakirjutamine.weebly.com/kirjandus-lisalugemiseks.html 
Argumenteerimise kohta vt Tiiu Hallap, Argumenteerimisoskus: 
http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Argumenteerimisoskus.pdf 



 
Vene õppekeelega koolide õpilased võivad kirjutada eelvooru essee vene keeles, kuid tuleb 
silmas pidada, et lõppvooru pääsemise korral tuleb eesti keeles väidelda. Lubatud on ka 
eelvooru essee kirjutamine inglise keeles. 
 

Lõppvoor 
Lõppvoor toimub 31.03-3.04. Tartus. 31.03-1.04  toimuvad loengud ja seminarid 
valmistamaks tulevasi võitjaid ette rahvusvaheliseks olümpiaadiks. 2. aprillil toimuvad 
lõppvooru 1. ja 2. ülesanne. 
 
1. ülesanne on 4-tunnine ingliskeelne essee (samasugune ülesanne on ka rahvusvahelisel 
olümpiaadil).  
2. ülesanne on test loogikast. Kontrollitakse järeldamise, varjatud eelduse leidmise, väidete 
samasuse kindlakstegemise ning väidete eitamise 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: https://www.indrekmeos.xyz/e_raamat/Meos_I_Loogika.pdf; 
või Grauberg, E. Loogika, keel ja mõtlemine, Tallinn 1996; või Vuks, G. Traditsiooniline 
formaalne loogika. Tartu 1999 või Kasak, E. Loogika alused, Tartu 2014 (lk 59-237, eriti 
varjatud eelduse leidmist puudutavad ülesanded lk 216-2018, 228-229, 234-237). 
Loogikasümbolite valdamist ei nõuta.  
 
3. aprillil 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, võrgus: 
http://www.indrekmeos.xyz/e_raamat/Meos_I_Filos_pohiprobleemid.pdf) käsitletud teemade 
põhjal, filosoofiaterminite tundmist kontrollitakse Indrek Meose „Filosoofia sõnaraamatus“ 
(Koolibri, 2002, võrgus http://www.indrekmeos.xyz/e_raamat/Meos_I_Filosoofiasraamat.pdf) 
sisalduvas mahus. 
 
Hindamine: 1. ülesande eest on võimalik saada 50 punkti, ülejäänute eest a 10 punkti.  
Võrdsete punktide korral otsustab 1. ülesande kõrgem hinne. 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee 
 
Täiendav info leoluks@hot.ee 
 


