Majandusolümpiaadi juhend 2018/2019.
2018/2019. õppeaasta majandusolümpiaadi korraldavad Junior Achievement Eesti, Eesti
Majandusõpetajate Selts ja EBS.
EESMÄRK:
1. Suurendada õpilaste huvi majanduse vastu ja tõsta nende ainealaseid teadmisi.
2. Anda õpilastele võimalus võrrelda oma majandusalaseid teadmisi ja oskusi eakaaslastega ning
selgitada välja parimad õpilased ja nende juhendajad.
OSAVÕTJAD:
Gümnaasiumiastme õpilased. Olümpiaad on individuaalne.
KORRALDUS:
Majandusolümpiaad toimub kolmes voorus:
1. Koolivoor
2. Piirkonnavoor maakondades, suuremates linnades 6. märtsil 2019. aastal.
3. Lõppvoor 6. aprillil 2019. a Tallinnas, EBS-is.
4. Olümpiaadi piirkonnavoorud ja lõppvoor viiakse läbi piirkonna koolis Moodle keskkonnas aadressil
http://e-docs.ja.ee/moodle ning selleks kasutatakse varem ettevalmistatud arvutiparki.
5. Osaleja arvutis võib olla avatud ainult aadress http://e-docs.ja.ee/moodle
6. Abivahendina on lubatud kasutada ainult taskukalkulaatorit, paberit ja kirjutusvahendit.
Majandusolümpiaadi viib läbi olümpiaadikomisjon, (edaspidi komisjon) kes:
1. koostab piirkonna- ja lõppvooruks küsimustikud; ning praktilised majandusülesanded ja
situatsioonikirjeldused;
2. viib läbi piirkonna- ja lõppvooru kõikides piirkondades üheaegselt Moodle keskkonnas, läbi
interneti.
3. loob osalejatele Moodle kontod;
4. otsustab osalejate edasipääsemise üle olümpiaadi piirkonnavoorust lõppvooru;
5. jagab olümpiaadi kohta infot piirkonnavooru toimkondadele, koolidele, haridusosakondadele
ja TÜ teaduskoolile.
Igas piirkonnavooru toimumise kohas moodustatakse piirkonnavooru toimkonnad (edaspidi
toimkond), kes korraldab ja viib läbi olümpiaadi piirkonnavooru kohapeal. Selleks:
1. jagab olümpiaadi kohta infot oma piirkonna koolidele;
2. registreerib piirkonnavoorus osalejad;
3. kindlustab piirkonnavoorus osalejad vajalike tehniliste vahenditega;
4. tagab reeglitest kinnipidamise piirkonnavoorus;
5. teeb koostööd haridusosakonna ja vabariikliku olümpiaadikomisjoniga.
KOOLIVOORU
korraldab ja viib läbi kooli majandusõpetaja. Sellest võivad osa võtta kõik soovijad.
Koolivooru toimumise vormi üle otsustab majandusõpetaja.
PIIRKONNAVOOR
toimub 6. märtsil 2019 algusega kell 14.00
Olümpiaadikomisjonil on õigus suure registreeritud osalejate arvu korral nihutada mõne piirkonnavooru
algust. Sellest teatatakse piirkonnavooru toimkondadele enne olümpiaadi.
Piirkonnavooru korraldab ja viib kohapeal läbi toimkond, kuhu kuuluvad kõikide osalevate koolide
majandusõpetajad (vähemalt kolm liiget).
Igast koolist saab osaleda kuni 5 (viis) õpilast.
Iga osaleja annab eelregistreerimisel teada, kas ta soovib olümpiaadi sooritada eesti või vene keeles.
Toimkond saadab komisjonile eelregistreerimise põhjal koolide kaupa osalejate arvud hiljemalt 22.
veebruariks.
Piirkonnavooru temaatika
hõlmab peamiselt järgmisi kooliprogrammi mikroökonoomika teemasid: turumajandus, nõudlus ja
pakkumine, turu tasakaal ja turuhind, tarbimine, säästmine, ettevõtlus, ettevõtte rahastamine, tootmine,
turundus, tööjõud; samuti majandusteaduse ajaloo, Eesti majanduselu ning perioodikas ilmunud
majandusprobleeme.

Piirkonnavoor koosneb kahest osast:
1. teoreetilised küsimused
2. praktiliste majandusülesannete lahendamine
Piirkonnavooru küsimustiku ja praktilised majandusülesanded koostab komisjon ning avaldab need
olümpiaadipäeval.
Mõlemad osad sooritatakse http://e-docs.ja.ee/moodle/
Iga õpilane näeb küsimustikku ja ülesandeid ainult eelregistreerimisel valitud keeles.
Osalejatel on keelatud muuta kasutaja profiili Moodles.
Teoreetiline osa – küsimustik.
Küsimustik koosneb valikvastustega küsimustest. Igale küsimusele on üks õige vastus, mille eest on
võimalik saada 1 – 3 punkti. Kokkulepitud ajal avab olümpiaadi komisjon osalejatele 45 minutiks
juurdepääsu küsimustikule. Pärast aja möödumist juurdepääs küsimustikule suletakse.
Praktiline osa – majandusülesannete lahendamine.
Kokku lepitud ajal avab olümpiaadi komisjon osalejatele 60 minutiks juurdepääsu praktilise osa
ülesannetele.
Praktilises osas võivad olla situatsiooniülesanded, majandusarvutused, andmete, statistika või
esitatud info analüüs ja järelduste tegemine.
Pärast aja möödumist juurdepääs suletakse.
Piirkonnavooru tööde hindamine
Testi osakaal kogu punktide arvust on 60 %, praktiliste ülesannete osakaal 40 %.
Pärast piirkonnavooru lõppu kontrollib komisjon praktilises osas osalejate antud vastuseid, et
tuvastada võimalikud tehniliste probleemide tõttu saamata jäänud punktid (näiteks vales kohas olev
tühik või muu seesugune).
Piirkonnavooru tulemused
Komisjon vormistab piirkondade kaupa protokollid, kuhu kannab osalenute teooria ja praktilise osa
eest saadud punktid ning nende summa ja saadab protokolli elektronposti teel toimkonnale hiljemalt
12. märtsiks.
Toimkond kontrollib protokolli õigsust ning liikmed allkirjastavad protokolli digitaalselt.
Olümpiaadi lõppvooru kutsutakse:
1. iga piirkonna parim osaleja,;
2. źürii otsusega üle riigi kõrgeimad punktisummad kogunud osalejad pingerea alusel, kes ei pääse
lõppvõistlusele punkti 1 alusel.
Võrdsete punktide korral kutsutakse lõppvooru osaleja, kellel on teooria osas kõrgemad punktid.
Olümpiaadikomisjon võtab vastu küsimusi ja pretensioone vastu 11. märtsini.
Lõppvoorust osavõtjate nimekiri
avaldatakse JA Eesti kodulehe aadressil www.ja.ee ja TÜ Teaduskooli kodulehe aadressil
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/majandusolumpiaad,
saadetakse
olümpiaadi
piirkonnavoorudes osalenud koolidele hiljemalt 15. märtsiks 2019. a.
LÕPPVOOR
toimub 6. aprillil 2019.
Lõppvooru korraldab ja viib läbi vabariiklik olümpiaadikomisjon.
Lõppvoor koosneb kahest osast
1. teoreetilised küsimused ja ülesanded, mis hõlmavad peamiselt kooliprogrammi sisu, Eesti
majanduselu ning perioodikas ilmunud majandusprobleeme;
2. majandusteadmiste praktiline rakendamine situatsiooniülesande lahendamises.
Teoreetiline osa – küsimustik
toimub samadel alustel piirkonnavooruga.
Testi küsimustele vastamiseks on aega 45 minutit.

Praktiline osa – situatsiooniülesande lahendamine
Situatsiooniülesande koostab komisjon ning avaldab selle osaülesanded olümpiaadipäeval http://edocs.ja.ee/moodle.
Kokkulepitud ajal avab olümpiaadi komisjon osalejatele 1,5 tunniks juurdepääsu situatsiooni
kirjeldusele ja osaülesannetele.
Pärast aja möödumist juurdepääs suletakse.
Osaülesanded tulenevad ühest situatsiooni kirjeldusest, mille taustainfo avaldatakse „ajalehe
artiklites“. Osaülesannetele vastamisel teeb osaleja valiku ette antud kirjelduste vahel, arvutab välja
arvulise vastuse või täidab lüngad.
Lõppvooru tööde hindamine
Testi osakaal kogu punktide arvust on 50 %, praktiliste ülesannete osakaal 50 %.
Protestide esitamine
Olümpiaadi tulemusi saab vaidlustada kolme päeva jooksul pärast piirkonna- ja lõppvooru vastuste
avaldamist JA Eesti kodulehel www.ja.ee
Hilisemaid proteste komisjon ei aruta.
Autasustamine
Olümpiaadi komisjoni otsuse kohaselt autasustatakse võitjaid Eesti olümpiaadide I, II või III järgu
diplomiga.
EBS autasustab olümpiaadi finaliste.
Olümpiaadi tulemused avaldatakse Junior Achievement Eesti kodulehel http://www.ja.ee, TÜ
Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/majandusolumpiaad ning
saadetakse olümpiaadi lõppvoorus osalenud koolidele 10. aprilliks 2019. a.

