
 
 
JUHEND  

 
2017/2018 õa.    LOODUSTEADUSTE OLÜMPIAAD  
 
Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub Tallinna üldhariduskoolide õpilastele 
lähtuvalt üleriigilise loodusteaduste olümpiaadi juhendist.  
NB! Üleriigilise loodusteaduste olümpiaadi juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil 
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/elo_2017_18_juhend.pdf 

 
Info loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad) ning teade 
sõidu korralduse kohta üleriigilisele loodusteaduste olümpiaadile (lõppvooru) on Tallinna 
Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee 
  
TALLINNA PIIRKONNAVOOR 
 
Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 11. novembril 2017 algusega kell 10.00 
Tallinna Tehnikagümnaasiumis (Sõpruse pst 187, Tallinn). 
 
Sarnaselt eelmisele aastale võivad piirkondlikul võistlusel osaleda kõik selleks soovi avaldanud 
õpilased, kes on sündinud 2003. aastal või hiljem  (alates 01.01.2003), sõltumata klassist. Lisaks 
neile saavad piirkonnavoorus osaleda ja lõppvooru kohale pretendeerida ka 
varasemasünniaastaga 7. ja 8. klasside õpilased. 

 

Piirkondlikust olümpiaadist osavõtuks palume registreerida õpilased hiljemalt 1. novembril 
2017 aadressil ave.teder@ttg.edu.ee.  
Registreerimisel teatada õpilase ees- ja perenimi, sünniaasta, kool, klass, juhendaja/õpetaja ees- 

ja perenimi. Samuti palume ära märkida, kui õpilane eelistab venekeelset tööd.  

NB! Olümpiaadiülesanded komplekteeritakse vaid nendele õpilastele, kes on registreerunud 

hiljemalt 01. novembril 2017. Erandite tegemine on välistatud ning hilisem registreerimine ei 

lähe arvesse! 

Olümpiaadil osalejate nimekiri avaldatakse 06. novembril 2017 aadressil 

http://olympiaadid.haridus.ee 

Piirkondlikul võistlusel lahendavad osavõtjad teoreetilisi ülesandeid loodusteadustes (keemia, 
füüsika, bioloogia) ning neid teadusharusid integreerivaid ülesandeid. Piirkondliku võistluse 
ülesanded koostab žürii. Ülesanded on eesti ja vene keeles. Ülesannete lahendamiseks on aega 
4 tundi. 

 
Õpilased võtavad olümpiaadile kaasa:  
 
1) kirjutusvahendid (pliiats, pastapliiats), joonlaua, kustukummi ja lihtsa taskuarvuti  

2) vahetusjalatsid!  
 
Loodusteaduste olümpiaadi esimese vooru (piirkondliku võistluse) esialgsed tulemused 
avalikustatakse Eesti olümpiaadide kodulehel 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/loodusteadused kolme nädala jooksul pärast võistluse 
läbiviimist, hiljemalt 2. detsembril 2017.  
 
Võistluste üldarvestuses kuuekümne parema hulka jõudnud õpilastel on ühe nädala jooksul õigus 
esitada apellatsioon tulemuse ümbervaatamiseks, saates selleks žüriile argumenteeritud 
põhjenduse. Apellatsioonide esitamise tähtaeg on 9. detsember 2017. 
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Mõjuvatel põhjustel võivad Tallinna õpilased loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus osaleda 

olümpiaadi toimumise päeval (11.11.2017) mõnes teises maakonnas või linnas. Sellest tuleb 

eelnevalt informeerida piirkonnavooru Tallinna olümpiaadikomisjoni esimeest aadressil 

ave.teder@ttg.edu.ee ja saata vastav avaldus Tallinna Haridusametile. Avalduse vormistamisest on 

teavitatud kõikide Tallinna koolide õppealajuhatajaid. 

Žürii kutsub loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorust osa võtma piirkonnavooru üldpingerea 40 
parimat. Uuendusena saavad kutse lõppvooru ka üldarvestuses neljakümne hulgast välja jäänud, 
kuid 6. – 7. klasside koondarvestuse esikümnesse tulnud õpilased. Lisaks garanteerib žürii koha 
lõppvoorus iga maakonna ja nelja suurema linna (Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu) parima tulemuse 
saavutanud õpilastele. 
 
Esimese vooru lõplikud tulemused ja teise vooru kutsutud õpilaste nimekiri avalikustatakse Eesti 
loodusteaduste olümpiaadi kodulehel www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid/loodusteadused   
hiljemalt 20.märtsil 2017. Samas avaldatakse ka eksperimentaalvooru märksõnad. 
 
Olümpiaadi teine voor (lõppvoor) toimub 21 - 22. aprillil 2018. a. Tartus. Lõppvoorus lahendatakse 
eksperimentaalseid ülesandeid. 
 
Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet.       
Info sõidu korralduse kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee 
  
Tallinna Haridusamet autasustab Tallinna piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid – 
õpetajaid ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende 
juhendajad – õpetajad 2018. a kevadel. 
 
Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad toimub mais 2018 Sloveenias.  
Rahvusvaheline loodusteaduste olümpiaad toimub detsembris 2018.  

 
Ave Teder 
Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
Tallinna Tehnikagümnaasium 
ave.teder@ttg.edu.ee 
 
Egle Vospert 
Tallinna Haridusameti vanemspetsialist 
egle.vospert@tallinnlv.ee  
6404976 
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