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Švietimo įstaigoms, organizuojančioms
Lietuvos mokinių geografijos
olimpiados II etapą

2022-03-01 Nr. R6-79

DĖL 2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS II (RAJONŲ/ MIESTŲ)
ETAPO
Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapo, kuris vyks 2022 m. kovo 17 d.,
organizavimo tvarka.
Olimpiados tema: ,,Žemės poliarinės sritys: nuo globaliųjų iššūkių iki lokalių ir globalių
interesų”.
Olimpiados antrasis (miestų, rajonų) etapas vyks kontaktiniu būdu. Užduotys ruošiamos
centralizuotai ir bus siunčiamos kovo 16 d. iki 12.00 val.
Olimpiadoje dalyvauja 9–12 klasių mokiniai.
Rekomenduojame pradėti 9.00–10.00 val. Užduotims atlikti reikėtų skirti nuo 2 iki 3 val.
2022 m. kovo 17 dieną iki 13.00 val. bus išsiųsti užduočių atsakymai.
Ataskaitą apie II etapą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui reikia pateikti iki 2022
kovo 24 d. Elektronines ataskaitos forma bus atsiųsta kartu su atsakymais.
Mokiniai į trečiąjį (šalies) olimpiados etapą atrenkami pagal Mokslinio geografijos olimpiadų
organizavimo komiteto (toliau MOK) nustatytą praeinamąjį balą. Jis nustatomas susumavus visų
Lietuvos savivaldybių Antrojo olimpiados turo dalyvių rezultatus. MOK nustačius praeinamąjį balą,
sudaromas Trečiojo etapo dalyvių sąrašas, kuris skelbiamas interneto svetainėse
http://www.lmnsc.lt; www.geografija.lt.
Visi olimpiados dalyviai privalo turėti:
1. Rašymo priemonių komplektą (spalvotus pieštukus).
2. Liniuotę.
3. Skaičiuotuvą (draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais).

Siekiant, kad mokiniai ir mokytojai kuo kryptingiau ruoštųsi rajonų /miestų geografijos
olimpiadai, organizatoriai skelbia šio renginio užduočių grupes.
1. Geografinis testas. Jį sudarys 30 klausimų. Testas bus patalpintas ir prieinamas google
aplinkoje. Internete testas bus įjungtas 10.00 ir veiks iki 12.00. Internetiniam testui atlikti galima
skirti iki 45 min. Mokiniai šią užduotį paprastai atlieka per 20–30 min. Geografinio testo vietos
organizatoriai nevertina. Visų šios užduoties olimpiados dalyvių protokolas kovo 17 d., maždaug iki
14.00 val., bus išsiųstas vietos organizatoriams, kurie savo savivaldybės mokinių surinktus taškus
pridės prie kitų užduočių rezultatų.
2. Teorinės užduotys. Teorinės užduotys. Jų bus 4. Kiekvieną užduotį sudaro keli klausimai, taip
pat šaltiniai (pvz., kartoschemos, diagramos ar kt.), kuriais remiantis reikia pateikti trumpą ir aiškų
atsakymą. Kai kuriuose klausimuose reikės išsamesnio, bet trumpo atsakymo.
Šiai užduočiai skiriama nuo 30 iki 40 min.
3. Žemėlapio (geografinio vardyno) užduotis. Ši užduotis skirta geografijos vardyno objektų
žinojimui patikrinti. Mokiniams teks įvardyti kontūriniame žemėlapyje pažymėtus objektus.
Šiai užduočiai skiriama nuo 10 iki 20 min.
4. Praktinės užduotys. Tai užduotys, kuriose tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir gebėjimai. Šiai
užduočiai skiriama nuo 20 iki 30 min.
www.manogaublys.lt testų modulis.
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