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2020/2021. õa   MATEMAATIKAOLÜMPIAAD 

 

TALLINNA PIIRKONNAVOOR  

 

Matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell 10.00              

Tallinna Tehnikaülikoolis.  

NB! Piirkonnavooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate piirangutega. Haigusnähtudega ja 

eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi piirkonnavoorus osaleda.  

Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa: 

1. kirjutusvahendid (pastapliiats, pliiats)  

2. joonlaua  

3. sirkli  
Arvutit, lisamaterjale ega teatmeteoseid ei ole lubatud matemaatikaolümpiaadil kasutada. 

 

Matemaatikaolümpiaadil on ülesannete lahendamiseks aega: 

7.–8. klassi õpilastel kaks osa - 

 esimeses osas antakse lühivastused 10 ülesandele, aega on selleks 40 minutit, 

 teises osas lahendatakse 3  "olümpiaaditüüpi" ülesannet, aega 2 tundi. 

9. klassi õpilastel kaks osa - 

 esimeses osas antakse lühivastused 10 ülesandele, aega on selleks 40 minutit, 

 teises osas lahendatakse 4  "olümpiaaditüüpi" ülesannet, aega 4 tundi. 

10.–12. klassidele on üheosaline - 

 2 õpikuülesannetele sarnanevat ja 4 "olümpiaaditüüpi" ülesannet, aega on 5 tundi. 

Mõjuvatel põhjustel võivad Tallinna õpilased matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osaleda 

olümpiaadi toimumise päeval (27.01.2021) mõnes teises maakonnas või linnas. Sellest tuleb eelnevalt 

informeerida piirkonnavooru Tallinna olümpiaadikomisjoni esimeest ja saata vastav avaldus Tallinna 

Haridusametile. Kirjalik avaldus kooli blanketil tuleb Haridusametile esitada vähemalt 3 päeva ennem 

olümpiaadi toimumist. Avalduse vormistamisest on teavitatud kõikide Tallinna koolide 

õppealajuhatajaid. 
 

Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks  
7.- 9.klassile  3. veebruaril 2021 Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee  
Gümnaasiumi tulemused 16. veebruaril 2021 Tartu Ülikooli teaduskooli lehel 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/matemaatika  
  

Üleriigiline žürii avalikustab 7.-9. klasside piirkondadeülesed tulemuste protokollid (koos 

punktimuutustega) hiljemalt 25. veebruar 2021.  
Punkte on võimalik vaidlustada 10.–12. klassides 18. veebruarini 2021  veebivormi kaudu, mis 

avatakse selleks ajaks matemaatikaolümpiaadi kodulehel ning 7.–9. klassides  25. veebruarini 2021 

konkreetse klassi ülesannete kontrollijate elektronpostiaadressil, mis tuuakse ära žürii materjalides 

kontrollijate kommentaaride juures. 
 

Piirkonnakomisjonil on õigus oma piirkonna 7.–9. klassides auhindade määramisel üleriigilise žürii 

tehtud punktimuutusi mitte arvestada. 

 

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimed teatatakse piirkondadesse ning 

avalikustatakse teaduskooli lehel hiljemalt 26. veebruaril 2021.  

http://olympiaadid.haridus.ee/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/matemaatika


Tallinna piirkonnavoorus paremaid tulemusi saavutanud  9. – 12. klassi õpilased esindavad Tallinna 

koole üleriigilisel matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub  20.03. -  21.03. 2021 Tartu Ülikoolis. 
Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet.  
 

Piirkonnavoorudes paremaid tulemusi saavutanud 7. – 8. klassi õpilastele korraldab TÜ Teaduskool 

matemaatika huvipäeva Tartu Ülikoolis. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab 

matemaatikaolümpiaadi üleriigiline žürii. 
Tallinna õpilaste sõidu huvipäevale korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta on 

aadressil http://olympiaadid.haridus.ee  
 

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub suvel 2021 Peterburis, Venemaal.  
 

Tallinna Haridusamet autasustab Tallinna piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid – 

õpetajaid  ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende 

juhendajad – õpetajad 2021.a kevadel. 
 

 

Pilve Uussaar 

matemaatikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees, 

Vanalinna Hariduskolleegium 

pilve@vhk.ee 
 

 

Egle Vospert-Paas 

Tallinna Haridusamet   

egle.vospert-paas@tallinnlv.ee 
tel 6404 976  
 

 

 

http://olympiaadid.haridus.ee/
mailto:annela.valdi@kuristiku.ee
mailto:sirje-anne.rei@tallinnlv.ee

