
GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORU INFO 

1. Geograafiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor  toimub 2017/2018 õppeaastal 
laupäeval, 9. detsembril 2017.aastal, kolmes koolis: 

Eesti õppekeelega õpilased: 
7. klass kell   9 – 11:30 Tallinna Reaalkool, Estonia pst. 6 
8. klass  kell 12 – 14:30  Tallinna Reaalkool, Estonia pst. 6 
9. klass  kell   9 – 11:30 Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 24 
10.-12. klass  kell 12 – 14:30 Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 24 

Vene õppekeelega õpilased: 
7. -12.klass  kell   9 – 11:30  Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Pärnu mnt 50 

Piirkonnavooru ülesannete lahendamise aeg on 2,5 tundi. 

2. Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa: 
7. ja 8. klass:  
*  Uus maailma atlas ja Eesti atlas  NB! Õpilasel PEAVAD atlased endal kaasas olema! 
*  vahetusjalatsid  
*  kirjutusvahend märkmete tegemiseks 

9. klassi ja gümnaasiumiõpilased:  
*  vahetusjalatsid 
*  kirjutusvahend märkmete tegemiseks 
 

3. Kõik olümpiaadil osalevad õpilased peavad olema HITSA moodle kasutajad ja registreerunud 
kursusele Geograafia olümpiaadi piirkonnavoor HILJEMALT 05.12.2017.  
Juhend õpilasele: 
Registreeri ennast kursusele: Geograafia olümpiaadi piirkonnavoor  

- Logi ennast sisse moodle.hitsa.ee lehel 
- Vajuta siia viitele, mis viib sind otse kursuse juurde. 
- Kirjuta registreerimise võtmeks Tallinn.  
- Vajuta nuppu: Registreeri mind! 
- Sulle saadetakse kinnitus, et oled edukalt registreerunud kursusele. 
- Juhend on üleval ka kooligeograafia kodulehel: http://kooligeograafia.ut.ee/?page_id=1720  

NB!  Registreerimise tähtaeg on kõikidel õpilastel hiljemalt 05.12.2017.  
 
-  Kui õpilane ei osale piirkonnavoorus, palun sellest eelnevalt anda teada komisjoni esimehele. 
-  06.12 saadetakse kiri nende koolide õppealajuhatajatele, kus õpilased ei ole veel end registreerunud 
piirkonnavooru kasutajaks. 

 
4. Kõik õpilased täidavad ülesanded HITSA Moodle’i keskkonnas.  

7. ja  8. klassi  õpilastel  tuleb ülesannetele vastamisel kasutada Uue Maailma Atlase või Eesti  atlase abi ja 
interneti kasutamine on neil keelatud.   
Gümnaasiumi ja 9. klassi õpilastel on vastamine jagatud kahte eraldi ossa. Esimeses osas ei ole interneti  
kasutamine  lubatud  ja  teises  osas  tuleb  küsimustele  vastamiseks  kasutada  usaldusväärseid  
internetiallikaid  ja  ‐portaale  
(https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/geo_2017_18_juhend.pdf).  

Gümnaasiumi  ja  9.  klassi  õpilastel  tuleb  leida  infot  usaldusväärsetest  allikatest  (sh  võõrkeelsetest),  seda  kriitiliselt  
hinnata,  analüüsida  ja  selle  põhjal  järeldusi  ja  üldistusi  teha või põhjendatud otsuseid vastu võtta. 
Soovitame eelnevalt tutvuda ja olla kursis erinevate kaardirakenduste  (Maa‐ameti  kaardiserver,  Google  Maps,  Google  
Earth  jmt),  Eesti  ja  üleilmsete andmebaaside  (Eesti  Statistika, FAO jmt) ning reaalaja mudelite tööpõhimõtetega.    

 
5. Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 2018.aasta alguses Haridusameti 

olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee  

Edu olümpiaadil! 

Pilvi Tauer 
geograafiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
Tallinna Tehnikagümnaasium 
Pilvi.Tauer@ttg.edu.ee 
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