
 

Geograafiaolümpiaadi juhend 2022/23. õppeaastaks 

 

 

I Üldosa 

1. Geograafiaolümpiaadi eesmärgid on: 

• õpilastes huvi tekitamine ja süvendamine geograafia vastu, geograafia populariseerimine 

laiemalt; 

• võimekate, geograafiast huvitatud õpilaste avastamine ja nende arengu toetamine selles 

valdkonnas; 

• õpilastele võimaluse andmine geograafiaalaste teadmiste ja oskuste võrdlemiseks; 

• geograafiateaduse uute arengusuundade ja uurimismeetodite ning vahendite tutvustamine; 

• õpetajate erialase täiendamise stimuleerimine; 

• kooligeograafia arendamine ning kaasajastamine. 

2. Geograafiaolümpiaadil võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide õpilased, kes pole samaaegselt 

ühegi kõrgkooli üliõpilased. 

3. Geograafiaolümpiaad toimub kolmes voorus: kooli-, piirkonna- ja lõppvoor. Võisteldakse neljas 

vanuseastmes: 7. klassi õpilased, 8. klassi õpilased, 9. klassi õpilased ja 10.–12. klassi õpilased.  

4. Geograafiaolümpiaadi piirkonna- ja lõppvooru ülesanded koostab selleks moodustatud žürii.  

5. Piirkonnavooru ülesanded on eesti ja vene keeles, lõppvooru ülesanded vaid eesti keeles. 

6. Olümpiaadi info ja tulemused avalikustatakse TÜ teaduskooli olümpiaadide lehel 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaad ning Kooligeograafia kodulehel 

https://kooligeograafia.ut.ee/avaleht. 

7. Varasemate olümpiaadide ülesannetega saab tutvuda Harno Moodle’i kursusel Geograafia 

olümpiaadi ülesanded. Kursusele sisenemine on kõigile vaba, kui eelnevalt on loodud vastav 

kasutajakonto. Vanemad ülesanded on ka Kooligeograafia kodulehel.  

II Koolivoor 

1. Koolivoorust võivad osa võtta kõik soovijad. 

2. Koolis moodustatud komisjon koostab koolivooru ülesanded, viib läbi võistluse ning hindab tööd. 

Tulemuste põhjal saadab kool oma esindajad piirkonnavooru. 

 III Piirkonnavoor 

1. Piirkonnavoor toimub 14. veebruaril 2023. Geograafiaolümpiaadi ülesannete lahendamist 

väljakuulutatud kuupäevast ja kellaajast varem või hiljem ei lubata.  

2. Piirkonnavoor viiakse läbi Harno Moodle’i keskkonnas. 

3. Piirkonnavooru korraldab selleks moodustatud vastava maakonna/linna olümpiaadikomisjon. 

Piirkondadeks on 15 maakonda ja lisaks linnad: Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ning 

Sillamäe.  
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Piirkonna olümpiaadikomisjon: 

a) otsustab, kuidas on olümpiaadi kõige mõistlikum läbi viia. Soovitatav on piirkonnavoor korraldada 

maakonna/linna mitmes koolis; 

b) annab õpetajatele teada olümpiaadi toimumiskoha(d) ja kellaaja ning edastab muu 

olümpiaadiinfo;  

c) kontrollib, kas piirkonnavoorus osalevad õpilased on Harno Moodle’i keskkonnas olümpiaadile 

registreerunud; 

d) edastab žüriile (ulle.liiber@ut.ee) piirkonna olümpiaadikomisjoni liikmete kontaktid (nimi, e-mail, 

mobiiltelefon); 

e) hindab olümpiaadi vabavastuselised ülesanded ühtse punktisüsteemi alusel, lahendab nädala 

jooksul hindamise käigus tekkinud probleemid (vajadusel koos žüriiga); 

f) koostab kokkulepitud kuupäevaks tulemuste põhjal oma maakonna/linna iga vanuserühma 

pingerea. Edastab protokolli MS Exceli failina vastavalt etteantud vormile nii oma maakonna 

õpetajatele kui ka žüriile. 

4. Täpsemad juhised piirkonnavooru korralduse, õpilaste registreerimise ja muu olümpiaadiga 

seonduva kohta saate geograafiaõpetajate listi kaudu või leiate Kooligeograafia kodulehelt 

https://kooligeograafia.ut.ee/avaleht. 

IV Lõppvoor 

1. Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub 5.–6. maini 2023 (koht täpsustatakse ja sellekohast infot 

näeb TÜ Teaduskooli olümpidaadide veebilehel ja Kooligeograafia kodulehel). 

2. Lõppvooru kutsutakse ca 100 õpilast (7.–12. klassini) iga vanuserühma üleriigilise pingerea alusel, 

arvestades proportsionaalsuse põhimõtet. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekirja näeb TÜ 

teaduskooli olümpiaadide veebilehel. Kui õpilane ei saa lõppvoorust osa võtta, siis palume sellest 

võimalikult kiiresti anda teada žürii esimehele Ülle Liiberile (ulle.liiber@ut.ee). 

3. Geograafiaolümpiaadi lõppvoor koosneb kolmest osast: 

a) kirjalikust tööst, kus õpilased vastavad Harno Moodle’i keskkonnas olevatele küsimustele;  

b) maastikuvõistlusest, mille käigus tehakse mitmesuguseid praktilisi töid välitingimustes; 

c) multimeedia testist Harno Moodle’i keskkonnas, kus piiratud aja jooksul vastatakse 

valikvastustega küsimustele, interneti kasutamine on keelatud. 

Gümnaasiumiõpilastel on üheks maastikuvõistluse osaks planeerimisülesanne, kus eeldatakse 

erinevate mõjutegurite analüüsimist ning nende põhjal otsuste langetamist ja nende põhjendamist. 

Maastikuülesannete lahendamiseks on vajalikud: kompass, kirjutusalus töö vormistamiseks, 

kirjutusvahendid, sh värvipliiatsid, joonlaud, kalkulaator. Maastikuvõistluse varasemad tööd on 

Kooligeograafia kodulehel. 

4. Geograafiaolümpiaadi lõppvooru parimad selgitatakse kolme osavõistluse koondpunktisumma 

alusel. Sõltuvalt võistluse tulemustest autasustatakse iga vanuseastme paremaid võistlejaid I, II või III 

järgu diplomiga. Väljaantavate diplomite hulk ja vahekord sõltub vastavas vanuseastmes võistlevate 

õpilaste arvust ning saavutatud punktisummast.  
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5. Kõigile olümpiaadi lõppvooru kutsutud õpilastele on tagatud olümpiaadi toimumise ajal tasuta 

toitlustus ja põrandamajutus, milleks tuleb kaasa võtta magamiskott ja madrats. Sõidukulusid ning 

õpilasi saatva täiskasvanu lähetuskulusid korraldajate poolt ei kaeta. 

6. Olümpiaadi korralduses võib tulla muudatusi, seega tuleb jälgida jooksvat infot Kooligeograafia 

kodulehel. 

V Rahvusvahelised geograafiaolümpiaadid 

Rahvusvaheliste olümpiaadide võistkonnad moodustatakse geograafiaolümpiaadi lõppvooru vastava 

vanuseastme paremusjärjestuse alusel. Lisaks on rahvusvahelise olümpiaadi võistkonda pääsemise 

eelduseks hea inglise keele oskus. 2023. aasta võistlus toimub Indoneesias Bandungis. Varasemate 

olümpiaadidega, sh küsimustega saab tutvuda iGeo koduleheküljel http://www.geoolympiad.org. 

Baltimaade olümpiaadi toimumiskoht täpsustub. Olümpiaadist saab osa võtta neli paremat 

gümnaasiumi- ja kaks 9. klassi õpilast. https://balticigeo.jgs.lv 

 

Žürii kontakt:  

Ülle Liiber ulle.liiber@ut.ee 
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