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JUHEND 

2019/2020.õa                       GEOGRAAFIAOLÜMPIAAD 

  

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline ühtsete ülesannetega koolivoor ja Tallinna piirkonnavoor 

toimuvad Tallinna üldhariduskoolide  7. – 12. klasside õpilastele lähtuvalt üleriigilise 

geograafiaolümpiaadi juhendist  

https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/ego_2019_20_juhend_zurii.pd

f  

  

Info geograafiaolümpiaadi Tallinna koolivooru ja piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, 

tulemused)  ning teade sõidu korralduse kohta üleriigilisele geograafiaolümpiaadile  

(lõppvooru) on Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee 

  

Geograafiaolümpiaad toimub kolmes voorus:  kooli-, piirkonna- ja üleriigiline lõppvoor. 

Geograafiaolümpiaad toimub neljas vanuseastmes:         

             10. – 12. klassi õpilased 

              9. klassi õpilased 

              8. klassi õpilased 

              7. klassi õpilased 

  

KOOLIVOOR 

  

Ühtsete ülesannetega geograafiaolümpiaadi koolivoor toimub kõigis Tallinna koolides teisipäeval, 

14. jaanuaril 2020.a  arvutipõhiselt. 

Kõikide vanuseastmete õpilased täidavad kõik ülesanded HITSA Moodle’i keskkonnas 

testina. Testi tegemise ajal ei tohi kasutada internetti. Kasutada võib  Uut Maailma atlast ja 

Eesti atlast. 

7. klassi koolivoor toimub kell 9.00-10.15 (kestvus 75 minutit)  

8. klassi koolivoor toimub kell 10.30-11.45 (kestvus 75 minutit)  

9. klassi koolivoor toimub kell 12.15-13.30 (kestvus 75 minutit)  

10.-12. klassi koolivoor toimub kell 13.45-15.15 (kestvus 90 minutit) 

  

NB!  Õpilastel tuleb ennast ise HITSA Moodle’i kasutajaks registreerida.   

Kuidas seda teha?  

1.Tuleb minna https://moodle.hitsa.ee/ lehele ja leida paremal „Sisene“ aknas viide Loo uus konto 

ja edasi järgida juhiseid.   

2. Kindlasti tuleb konto e-mailile tulnud lingile klikkides kinnitada.   

3. Kui konto on kinnitatud, siis logida ennast HITSA Moodle keskkonda sisse ja Kursuse otsingu 

väljale kirjutada Tallinna geograafiaolümpiaadi koolivoor.  

4. Järgides juhiseid registreerida ennast kursusele.  

  

Kui õpilasel on HITSA Moodle’i kasutajakonto juba olemas, siis ei pea ta seda uuesti tegema, 

kuid kindlasti tuleb registreerida Tallinna geograafiaolümpiaadi koolivooru kursusele. Kui 

õpilane on kasutajatunnuse või parooli unustanud ja sisselogimine ei õnnestu, siis tuleb 

pöördud HITSA kasutajatoe poole moodle@hitsa.ee. Seda tuleb teha varakult, sest viimasel 

hetkel saadetud meilidele ei ole HITSA-l võimekust reageerida.   

 

Kui õpilane ei ole ennast eelnevalt HITSA Moodlesse ja Tallinna geograafiaolümpiaadi 

koolivooru kursusele registreerinud, siis ei ole tal võimalik koolivoorust osa võtta. 

  

https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/ego_2019_20_juhend_zurii.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/ego_2019_20_juhend_zurii.pdf
http://olympiaadid.haridus.ee/
http://olympiaadid.haridus.ee/
https://moodle.hitsa.ee/
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Õpetajad ja juhendajad peavad jälgima, et õpilased ennast kindlasti registreerivad ja tuletama 

meelde, et kasutajanime ja parooli ei tohi ära unustada. Soovitav on teha registreerimine koos 

õpilastega (eriti nooremates vanuseastmetes).  

NB! Registreerimise tähtaeg õpilastele hiljemalt 13.01.2020 

  

Kooli juhtkond peab tagama, et olümpiaad saab toimuda klassis, kus on arvutid ja läbiviimine 

toimub ilma kõrvalise abita. 

  

Palume õpilastele kindlasti selgitada, et peale olümpiaadi testi lõpetamist õpilase arvutiekraanile 

ilmuv punktisumma pole lõplik, sest testis on ka lahtisi küsimusi, mida arvuti automaatselt 

kontrollida ei saa ja mida kontrollib olümpiaadi koolivooru komisjon, lisades punktid käsitsi.   

  

Geograafiaolümpiaadi koolivooru ülelinnalise komisjoni koosolek toimub 17.01.2020 Tallinna 

Saksa Gümnaasiumis. Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutud õpilaste nimed 

tehakse teatavaks hiljemalt  22.01.2020. HA koduleheküljel. Info edastatakse ka koolidele.  

  

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutakse osalema orienteeruvalt 230 õpilast.  

  

NB!  Kui mõjuvatel põhjustel ei osalenud koolivoorus õpilased, kes eelmisel õppeaastal osalesid 

geograafiaolümpiaadi lõppvoorus või olid esimeste hulgas Tallinna piirkonnavoorus ja nad 

soovivad osaleda käesoleva õppeaasta piirkonnavoorus, siis esitab aineõpetaja või õpilane ise 

osalemissoovi koolivooru olümpiaadikomisjonile aadressil  ivi@saksa.tln.edu.ee  hiljemalt  16.01 

2020.   

  

Geograafiaolümpiaadi koolivooru temaatika  

7. klassi õpilastele koostatud ülesannetega kontrollitakse kaardi (atlase) kasutamise oskusi (info otsimine, 

mõõtkava kasutamine, geograafiliste koordinaatide leidmine, suundade määramine, ajavööndid), 

geoloogia teemad (Maa siseehitus, laamade liikumine, maavärinad, vulkaanid, kivimid),  samuti 

geograafiaalaseid teadmisi ja arusaamist, mis seostuvad 6. klassi loodusõpetuse teemadega (Eesti asend, 

ilmastik, Läänemeri, Eesti loodusvarad ja muld, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis).   

8. klassi õpilastele koostatud ülesannetega kontrollitakse kaardi (atlase) kasutamise oskusi, samuti 

geograafiaalaseid teadmisi ja arusaamist, mis seostuvad 7. klassis käsitlevate geograafia teemadega ning 

8. klassis õpitava kliima teemadega.   

9. klassis kontrollitakse varasemates klassides õpitud geograafiaalaseid ja geograafiaga seonduvaid 

teadmisi, arusaamist ja oskusi, samuti 9. klassi teemasid (Eesti asend, piirid ja suurus, Eesti ja Euroopa 

pinnamood ja geoloogiline ehitus, kliima ja Läänemere teemad). Eelkõige pööratakse tähelepanu õpitud 

teadmiste rakendamisele uues olukorras. Gümnaasiumiõpilastel tuleb näidata teadmisi ja arusaamist 

loodus- ja inimgeograafiast, põhirõhk on varem õpitu integreerimisel, analüüsil ja sünteesil.   

  

 

Ivi Olev 

geograafiaolümpiaadi Tallinna koolivooru komisjoni esimees, 

Tallinna Saksa Gümnaasium 

ivi@saksa.tln.edu.ee 

tel  506 7287 
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TALLINNA PIIRKONNAVOOR 

  

NB!  Geograafiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor  toimub 2019/2020. õppeaastal teisipäeval, 

11. veebruaril 2020. aastal kolmes koolis: 

 

Eesti õppekeelega õpilased: 

7. klass         kell 08:30 – 10:30   Tallinna Reaalkool, Estonia pst. 6 

8. klass         kell 11:00 – 13:00   Tallinna Reaalkool, Estonia pst. 6 

9. klass         kell 09:00 – 11:00   Gustav Adolfi Gümnaasium, Suur-Kloostri 16 

10.-12. klass   kell 12:00 – 14:00   Gustav Adolfi Gümnaasium, Suur-Kloostri 16 

Vene õppekeelega õpilased: 

7.- 12. klass    kell   9 – 11:00           Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Pärnu mnt 50 

Kui vene õppekeelega õpilasi on piirkonnavoorus rohkem, siis lahendavad ka nemad oma teste 

kahes vahetuses (täpsem info tuleb koolidesse peale koolivooru). 

  

Piirkonnavooru ülesannete lahendamise aeg on 2 tundi. 

 

Gümnaasiumi ja 9. klassi õpilastel tuleb küsimustele vastamisel kasutada usaldusväärseid 

internetiallikaid ja -portaale.  

7. ja 8. klassi õpilased kasutavad ülesannetele vastamisel Uue maailma atlase või Eesti atlase 

abi ja interneti kasutamine on neil keelatud. 

 

Piirkonnavooru ülesannete temaatika tugineb üldjoontes õppekavale, kuid on mõnevõrra 

laiem. Suurt tähelepanu pööratakse probleemide lahendamise, analüüsi, järelduste ja üldistuste 

tegemise oskustele. Kuna geograafia integreerub paljude õppeainetega, siis eeldatakse 

ülesannete lahendamisel baasteadmisi ajaloost, matemaatikast, füüsikast, keemiast ja teistest 

ainetest. Olümpiaadil on alati ülesandeid, milles kontrollitakse kursisolekut geograafiat 

puudutavate kohalike ja maailma sündmustega. Gümnaasiumi ja 9. klassi õpilastel tuleb leida 

infot usaldusväärsetest allikatest (sh võõrkeelsetest), seda kriitiliselt hinnata, analüüsida ja selle 

põhjal järeldusi ja üldistusi teha või võtta vastu põhjendatud otsuseid.   

  

Geograafiaolümpiaadi tegemist varem või hiljem ei lubata, küll võivad õpilased mõjuvatel 

põhjustel lahendada ülesandeid samal kuupäeval ja kellaajal mõnes teises linnas või maakonnas 

koos selle piirkonna olümpiaadivoorus osalevate õpilastega Eesti Vabariigi territooriumil. 

Sellest tuleb eelnevalt informeerida piirkonnavooru Tallinna olümpiaadikomisjoni esimeest ja 

saata vastav avaldus Tallinna Haridusametile. Kirjalik avaldus kooli blanketil tuleb 

Haridusametile esitada vähemalt 3 päeva enne olümpiaadi toimumist.   

Avalduse vormistamisest on teavitatud kõikide Tallinna koolide õppealajuhatajaid. 

  

7. ja 8. klassi õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa: 

*  Uus maailma atlas ning Eesti atlas   

*  vahetusjalatsid 

*  kirjutusvahend märkmete tegemiseks 

  

9. klassi ja gümnaasiumiõpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa 

*  vahetusjalatsid 

*  kirjutusvahend märkmete tegemiseks 

 

Kõik õpilased täidavad ülesanded HITSA Moodle’i keskkonnas. 
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Kõik õpilased on ennast ise HITSA Moodle’i kasutajaks registreerinud enne koolivooru toimumist. 

Nüüd tuleb end registreerida olümpiaadi piirkonnavooru kursusele. Selleks tuleb minna 

http://moodle.hitsa.ee  lehele ja registreeruda olümpiaadi piirkonnavooru kursusele. 

Registreerimise tähtaeg on kõikidel õpilastel hiljemalt 05.02.2020 kell 18:00. Täpsemad 

juhised, kuidas registreeruda, avaldatakse kooligeograafia kodulehel http://kooligeograafia.ut.ee 

ja saadetakse eelnevalt ka kooli õppejuhile vastav meil. 

  

Olümpiaadi info ja tulemused avalikustatakse TÜ Teaduskooli olümpiaadide lehel 

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

kodulehel http://kooligeograafia.ut.ee/ . 

 

NB! 

- Kui õpilane ei osale piirkonnavoorus, palun sellest eelnevalt anda teada komisjoni esimehele. 

- Kui vene õppekeelega kooli õpilane soovib vastata eesti keeles, tuleb seda koheselt teatada 

komisjoni esimehele.  

 

07.02 saadetakse kiri nende koolide õppealajuhatajatele, kus õpilased ei ole veel end 

registreerinud piirkonnavooru kasutajaks. Kui õpilane ei ole ennast eelnevalt HITSA Moodles 

olümpiaadi piirkonnavooru kasutajaks registreerinud, siis ei ole tal võimalik 

piirkonnavoorust osa võtta. 

  

Piirkonnavooru Tallinna olümpiaadikomisjon hindab olümpiaadi vabavastuselisi ülesandeid ühtse 

punktisüsteemi alusel ning edastatab iga vanuserühma pingerea üleriigilisele komisjonile. 

Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 1.märtsiks 2020 Haridusameti 

olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee 

  

Piirkonnavooru tulemuste põhjal esindavad tublimad õpilased Tallinna koole üleriigilise 

geograafiaolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 8.–9. mail 2020 (koht täpsustatakse). 

  

Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri pannakse üles TÜ Teaduskooli olümpiaadide veebilehele 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaad 

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvoorule) korraldab Tallinna Haridusamet. 

Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee   

  

Tallinna Haridusamet autasustab Tallinna piirkonnavoorus ja üleriigilises lõppvoorus edukalt 

osalenud õpilasi ja nende juhendajaid–õpetajaid  2020. aasta kevadel. 

  

  

Pilvi Tauer 

Geograafiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 

Tallinna Tehnikagümnaasium 

Pilvi.Tauer@ttg.edu.ee 

tel  525 4835 

  

Egle Vospert 

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert@tallinnlv.ee 

tel 6404 976  
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