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Eesti koolinoorte majandusolümpiaadi juhend 2001/2002. õppeaastaks 
 
 
2001/2002. õppeaasta majandusolümpiaadi korraldavad Junior Achievementi Arengufond, Eesti 
Majandusõpetajate Selts ja EBS. 
 
EESMÄRK: 
1. Suurendada õpilaste huvi majanduse vastu ja tõsta nende ainealaseid teadmisi. 
2. Anda õpilastele võimalus võrrelda oma majandusalaseid teadmisi ja oskusi eakaaslastega ning 
selgitada välja parimad õpilased ja nende juhendajad. 
3. Anda kõige tublimatele õpilastele võimalus astuda EBS-i ilma eksamiteta. 
 

OSAVÕTJAD: 
Keskkooliklassides majandust õppivatest õpilastest moodustatud kaheliikmelised võistkonnad 
 

KORRALDUS: 
Majandusolümpiaad toimub kolmes voorus: 

1. Koolivoor 
2. Piirkondlik voor maakondades, suuremates linnades 2. märtsil 2002. a. 
3. Lõppvoor 6. aprillil 2002. a Tallinnas, EBS-is. 

 
 
KOOLIVOORU korraldab ja viib läbi kooli majandusõpetaja. Sellest võivad osa võtta kõik soovivad 
võistkonnad.  
 
PIIRKONNAVOORU korraldab ja viib läbi maakonna/linna olümpiaadikomisjon, kuhu kuuluvad 
kõikide osalevate koolide majandusõpetajad (vähemalt kolm liiget). 
 

Piirkonnavoorust võtavad osa koolide parimad kaheliikmelised võistkonnad. Iga kooli esindab 
üks võistkond. Olümpiaadikomisjoni otsusega võib ühes piirkonnas võistelda üheaegselt mitu 
gruppi, kui osalevaid võistkondi on üle kaheksa. 
 
Piirkondlik voor koosneb kahest osast: 
1. teoreetilised küsimused ja ülesanded, mis hõlmavad peamiselt kooliprogrammi 
mikroökonoomika osa (JA Majandusõpik, 1999, 10 esimest peatükki) ning mõningaid Eesti 
majandust iseloomustavaid fakte; 
2. majandusteadmiste praktiline rakendamine majanduse modelleerimise ülesandes MESE arvutil. 
 
Küsimused ja ülesanded olümpiaadi piirkondlikuks vooruks valib välja üleriigiline 
majandusolümpiaadi žürii koosseisus 

1. Epp Vodja – Pirgu Arenduskeskus, JA Arengufondi nõukogu liige 
2. Ida Tsekulajeva – JA Arengufondi direktori asetäitja 
3. Kersti Loor – EBS turundusjuht 

 

Ülesanded koos õigete vastuste ja hindepunktidega saadab žürii maakonna/linna 
olümpiaadikomisjonile. 
MESE lahendamiseks saadab žürii maakonna/linna olümpiaadikomisjonile kaks legendi varianti. 
 

Abivahendina on õpilastel lubatud kasutada taskukalkulaatorit. 
 
Piirkonnavooru tööde hindamine ja lõppvooru pääsemine: 
Olümpiaadi piirkonnavooru töid hindavad piirkondlikud olümpiaadikomisjonid ühtse punktisüsteemi 
alusel. Teoreetilise ja praktilise ülesande lahendamise osatähtsus on 50:50-le.Teoreetilise ja 
praktilise ülesande lahendamisel antakse kummagi eest kohapunkte järgmiselt: 
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1. koht  -  8 punkti    5. koht  -  4 punkti 
2. koht  -  7 punkti    6. koht  -  3 punkti 
3. koht  -  6 punkti    7. koht  -  2 punkti 
4. koht  -  5 punkti    8. koht  -  1 punkt 

 
 
Saadud kohapunktid liidetakse ning võitjaks osutub suurima arvu kohapunkte kogunud võistkond. 
Kui kaks või enam võistkondi kogub võrdse arvu punkte, otsustab paremuse suurem punktide arv 
MESE lahendamisel. 
 
Olümpiaadi lõppvooru pääseb iga maakonna parim kaheliikmeline võistkond. 
Kui ühes piirkonnas toimub kaks või enam paralleelset vooru, pääseb lõppvõistlusele iga vooru 
parim kaheliikmeline võistkond. 
 
Piirkonnavooru tulemused vormistatakse protokollina, kus on märgitud osavõtjate nimed, kool, 
punktide summa ja õpetaja nimi. Protokollid saadetakse üleriigilisele majandusolümpiaadi žüriile 
hiljemalt 5. märtsiks 2002. a. 
 

Lõppvoorust osavõtjate nimekiri pannakse üles Junior Achievementi Arengufondi kodulehele 
aadressil http://www.ja.ee, saadetakse maakondade/linnade haridusosakondadele ja olümpiaadi 
piirkonnavoorudes osalenud koolidele hiljemalt 12. märtsiks 2002. a.  
 
 
MAJANDUSOLÜMPIAADI LÕPPVOORU korraldavad ning viivad läbi Junior Achievementi Arengufond 
ja EBS. 
 
Küsimused ja ülesanded olümpiaadi lõppvooruks koostab üleriigiline majandusolümpiaadi žürii. 
 
Õpilastel peavad kaasas olema taskukalkulaatorid. 
 
Majandusolümpiaadi lõppvoor koosneb eelvoorust ja finaalist. 
 
Kõik osalevad võistkonnad loositakse alagruppidesse, kuni kaheksa võistkonda igas grupis.  
 
Lõppvooru eelvõistlus ja finaal koosnevad kahest osast: 
1. teoreetilised küsimused ja ülesanded, mis hõlmavad peamiselt kooliprogrammi sisu ning 
mõningaid Eesti majandust iseloomustavaid fakte; 
2. majandusteadmiste praktiline rakendamine majanduse modelleerimise ülesandes MESE arvutil 
 

Finaali pääsevad iga alagrupi kaks parimat võistkonda. 
 

Lõppvooru töid hindab üleriigiline majandusolümpiaadi žürii ühtse punktisüsteemi alusel (vt 
piirkonnavoorude hindamine). Tulemused avaldatakse osalejatele samal päeval. 
 
 
AUTASUSTAMINE 
EBS autasustab olümpiaadi finaliste majandusalase kirjandusega ning võitja võistkonna liikmeid 
võimalusega astuda konkursiväliselt EBS-i ja õppida seal ühe semestri tasuta. 
 
 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse ajakirjanduses, pannakse üles Junior Achievementi 
Arengufondi kodulehele aadressil http://www.ja.ee, saadetakse maakondade/linnade 
haridusosakondadele ja olümpiaadi lõppvoorus osalenud koolidele hiljemalt 12. aprilliks 2002.a.  
 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse tasuta lõunaga. 
Sõidukulusid ning õpilastega kaasasoleva täiskasvanu lähetuskulusid korraldajate poolt ei kaeta. 
 


