
Filosoofiaolümpiaadi juhend 2009/10.õ.-a. 
 

Olümpiaadil võivad osaleda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste 
õpilased, kes on sündinud 1987. aastal või hiljem.  

Olümpiaadi korraldus 

Olümpiaad koosneb kahest voorust. Eelvooruks on filosoofiline essee, mille esitamise 
tähtaeg on 28. veebruar 2010. Lõppvoor, kuhu pääsevad kümme paremat, toimub 8-11. 
aprillil Tartus. Esikolmikule on diplomid ja temaatilised auhinnad. Kaks paremat 
osalevad  mais 2010 rahvusvahelisel olümpiaadil. 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. Kas patriotism on voorus? 
 
Abistavat kirjandust: 
Piirimäe, E (koostaja) Rahvuslus ja patriotism. Valik kaasaegseid filosoofilisi 
võtmetekste. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2009. 
Sutrop, M; Pisuke, T (koostajad) Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides. Tartu: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2008. 
 
2. Kas tõde avastatakse või luuakse? 
 
Abistavat kirjandust: 
Davidson, D. Tõe ja teadmise koherentsusteooria // Akadeemia, Nr. 9/1995, lk. 1843- 
1867. 
Foucault, M. Tõde ja võim. // Vikerkaar, nr. 11,1992, lk. 31-52. 
Gadamer, H.G. Mis on tõde? // Filosoofilise hermeneutika klassikat. — Ilmamaa,  
1997. Lk. 165-182. 
James, W, Pragmatismi tõekontseptsioon. // Akadeemia nr. 8,1997,  lk. 1702-1721. 
Rorty, R. Pragmatism ja filosoofia. //Akadeemia nr. 1-2, 1992, lk   29-57; 268-301. 
Tähendus, tõde, meetod. Tartu: TÜ Kirjastus, 1999. 
Tiidüs ja tõdõ. Märgütüisi. Arutlus teadusest ja tõest. Võro, 1998 
 
3. Kui inimene tahaks lihtsalt õnnelik olla, ei oleks see nii raske, kuid ta tahab olla 
õnnelikum kui teised, ja see on peaaegu alati raske, sest me kujutleme teisi endale 
õnnelikumana, kui nad on (Michel de Montaigne, Esseed) 



 
Abistavat kirjandust: 
Pojman, L. Eetika. Õiget ja väära avastamas. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2005. 
Russell, B. Tee õnnele. // rmt. Valik esseid, Tallinn: Hortus Litterarum, 2002, lk . 221-
226. 
Sutrop, M . 2000. Hea elu, moraal ja sotsiaalne õiglus. – Akadeemia, nr. 8. 
 
 
4. Kas inimene on Jumala vusserdis? Või on Jumal üks inimese vusserdistest? 
(Friedrich Nietzsche, „Puuslikehämarus”) 
 
Abistavat kirjandust: 
Nietzsche, F. Antikristus. Tartu: Zeus, 2002. 
Kolakowski, L. Religioon. Tallinn: Vagabund, 2004. 
Kasak, E; Kull, A (koostajad), Kuradi tark jumala loll. Tallinn: Eesti Päevalehe AS, 
2006. 
Raeper, W; Smitht, L, "Pilk ideede maailma" Tallinn: Koolibri 2003. 
 
 

Esseele lisada kindlasti isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, isiklikud 
kontaktandmed: telefon, e-post). Essee esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2010, essee 
saata e-aadressil leoluks@hot.ee, sealt saadetakse esseed anonüümselt edasi žüriile.  
 
Hindamisel lähtutakse kolmest kriteeriumist: selgus (sh korrektne keelekasutus), sisu ja 
kriitiline mõtlemine. Just viimane on filosoofilise essee puhul eriti tähtis – hoiduge 
pelgalt refereerivast lähenemisest! Ka 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 (8-9)10-11. aprillil Tartus. (8)-9. aprillil toimuvad Tartu Ülikooli 
õppejõudude juhtimisel loengud ja seminarid valmistamaks tulevasi võitjaid ette 
rahvusvaheliseks olümpiaadiks (õppepäeva(de) toimumine sõltub rahalistest võimalustest 
ning selgub hiljem).  
10. 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; või Grauberg, 
E. Loogika, keel ja mõtlemine, Tallinn 1996; või Vuks , G. Traditsiooniline formaalne 
loogika. Tartu 1999). Loogikasümbolite valdamist ei nõuta.  
[vt. juhendi lisa] 
11. 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 nä ited: parem on olla ise eeskuju kui eeskuju järgida; 
 kõigil kultuuridel peaksid olema samad moraalinormid; majanduslangusega kaasneb ka 
moraali langus.  

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 

 


