
XIII tarptautinės geografijos 
olimpiada Pekine. Pasiruošimas, 

užduočių analizė, įžvalgos. 



Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados 
 

Teminis pasiruošimas 

Techninis pasiruošimas 

Individualus darbas su mokiniais 
elektroniniu paštu 

Baltijos šalių olimpiada 

Paruošiamieji susitikimai Vilniuje 

Respublikinė olimpiada 

Atranka į pasaulinę olimpiadą 



Tarptautinė geografijos olimpiada Pekine 
rugpjūčio 16–22 d. 

 



Olimpiados užduotys 

• Written Response Test (Teorinės užduotys) – 6 
užduotys, 40% taškų; 

• Fieldworks (Lauko užduotys) – 2 dalys, 6 užduotys, 
40% taškų; 

• MultiMedia Qiuz (Vaizdo-kompiuterinė užduotis) – 
40 klausimų, 20% taškų 

• Plakatas (Namų darbas) – į bendrą įskaitą neįeina 



Fieldwork exercise (Lauko užduotis) 

Tema 

Nurodyto rajono ekologinė ir socialinė situacija 
bei jo tolesnė darnioji plėtra 

 

Lauko darbai nr. 1 ir nr. 2 

(dvi dienos) 

 



Lauko darbas nr. 1 (3 užduotys)  

Komandinis darbas 

Maršrutas lauke, darbo užbaigimas auditorijose 

 

• duomenų rinkimas maršruto metu 

• surinktų duomenų analizė auditorijose 

• šaltinių sąsiuvinio Nr. 1 panaudojimas 

• atsakymai į klausimus 



Lauko darbas nr. 1 



Lauko darbas nr. 1 



Lauko darbas nr. 2 (3 užduotys) 

Visas darbas atliekamas auditorijose: 

• šaltinių sąsiuvinių Nr. 1 ir 2 analizė  

• prieš dieną maršruto metu padaryti 
pastebėjimai 

• dviejų plotų (laisvo ploto ir teritorijos prie 
upės) kartografavimas 

• darniosios plėtros pasiūlymai 



Trys lauko 
užduoties vietos 

(užduotys) 

1 Nurodyto 
gyvenamojo kvartalo 
sutvarkymas  

2 Upės krantinės 
tvarkymas 

3 Nurodytos sankryžos 
tvarkymas 



1 stotelė Wangjing Huayandongqu 

gyvenamojo kvartalo sutvarkymas 

1 dalis: išskirti ir paaiškinti po 6 rajono 
ekologinius ir socialinius ypatumus (kaip 
teigiamus, taip ir neigiamus) 



2 dalis: suplanuoti (sukartografuoti) laisvo ploto 
šalia nagrinėto kvartalo užstatymą darniosios 
plėtros principu, paaiškinti savo siūlymus 

1 stotelė Wangjing Huayandongqu 

gyvenamojo kvartalo sutvarkymas 



2 stotelė Beixiache upės tvarkymas 

• 1 dalis: įvairūs klausimai (pvz., apibūdinti upės formą 
ir krantus, nustatyti srovės greitį, upės reikšmė 
rajonui ir gyventojams...) 

• 2 dalis: suplanuoti (sukartografuoti) upės ir 
teritorijos palei ją patobulinimus (pvz., kaip sumažinti 

upės išsekimą sausojo sezono metu) 



3 stotelė Konkrečios sankryžos tvarkymas 
 

• eismo dalyvių apskaičiavimo 
metodo paaiškinimas 

• eismo per sankryžą analizė 
(skirtingų transporto 
priemonių kategorijos ir 
pėstieji) 

• išskirti 3 teigiamus aplinkos 
atžvilgiu sankryžos sutvarkymo 
ypatumus  

• pasiūlyti tris priemones 
sankryžos tvarkymui, kurios 
pagerins ekologinę situaciją 
aplinkinėje teritorijoje 



Lauko užduotys: išvados 
• keleriais pastaraisiais metais lauko užduotys susijusios su 

miesto geografija 

• didžiausias dėmesys užduotyse skiriamas miesto ekologijai, 
darniajai plėtrai 

• dalyviai privalo ne tik puikiai mokėti naudotis žemėlapiais, 
bet ir gebėti kartografuoti, teisingai naudoti sutartinius 
ženklus 

• tarptautinėse olimpiadose esė rašomas ne teorinių, o 
lauko užduočių bloke 

• gali būti kelios esė, jų svoris (taškų kiekis) yra didelis 

• paprastai savo esė dalyviai turi pateikti siūlymus miesto 
sutvarkymo gerinimui, gebėti logiškai juos pagrįsti 

 



Teorinės užduotys 



Teorinė užduotis (A) 

Nuošliaužos  

• pasireiškimo vietos 

• gamtinės ir žmogaus ūkinės veiklos priežastys 

• žala 

• priemonės sumažinti nuošliaužų pavojų 
 



Teorinė užduotis (B) 

Cunamis 

• susidarymo priežastys 

• žemėlapio ir diagramos analizė 

• pakrančių augalijos įtaka cunamio sklidimui 

• radiacinių atliekų Somalio pakrantėje 
problema 

Klausimų pavyzdžiai: 

Nupiešk schemą su paaiškinimais, rodančią, kaip dėl žemės 
drebėjimo atsiranda cunamis (4 tšk.) 

Paaiškink 2 būdus, kaip pakrančių augalijos įrengimas arba 
išsaugojimas gali sumažinti cunamio padarinius (4 tšk.) 



Teorinė užduotis (C) - 

Ežeras Nepale 

• praktinis darbas su 
topografiniu ir 
žemėnaudos žemėlapiu 

• ežero pokyčiai dėl 
ūkinės veiklos 

• rekreacijos galimybių 
įvertinimas 

 



Teorinė užduotis (D) - Vėjo greitis 
• vėjo greitis skirtingose Žemės vietose (pagrindiniai 

dėsningumai) 

• ryšis tarp vėjo stiprumo ir vėjo jėgainės pajėgumo 

• vėjo jėgainių įrengimo pagrįstumas 

• stiprių vėjų Grenlandijoje priežastys 



Teorinė užduotis (E) 

Gyventojų kaita 

• pasaulio gyventojų skaičiaus kaitos 1750-2050 
m. priežastys 

• priemonės sumažinti gimstamumą (šeimos 
planavimas) 

• gyventojų senėjimo išsivysčiusiose šalyse 
teigiamos pasekmės 

• gyventojų piramidžių sudarymas ir analizė 

• demografinė struktūra Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose 



Teorinė užduotis (F) 

Miestų modeliai ir miestų vystymasis 

• miestų modeliai 

• miestų funkcinės zonos 

• miestų struktūra, planavimas 

• miesto struktūros įtaka energijos panaudojimo 
efektyvumui 

• „išmanieji miestai“ (smart cities) 
Klausimų pavyzdys: 

Detaliai išdėstyk kokias problemas miestui gali sukelti 
„išmaniųjų miestų“ koncepcijos įgyvendinimas 



Miesto kvartalų išsidėstymo modeliai 



Teorinės užduotys: išvados 

• išlaikomas balansas tarp gamtinės ir visuomeninės 
geografijos 

• tarptautinėse olimpiadose nebūna užduočių blokų, 
skirtų vien gamtinei geografijai, visada būna 
klausimų, kokią įtaką reiškinys turi žmogui 

• beveik visada užduočių blokuose yra klausimai apie 
priemones, kurių turi imtis žmonės, kad sumažintų 
neigiamas procesų pasekmes 

• kartais pateikiami nestandartiniai klausimai įvertinti 
mokinių gebėjimą mąstyti, pažvelgti į žinomą reiškinį 
kitu kampu 

 

 



Ekskursija po olimpiados (Šanhajus-Hangdžou) 
rugpjūčio 23-25 d. 

 



Olimpiadų lyginamoji analizė 
 
 

Dalyviai 
Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. 90 mokinių  
2. Iš 35 savivaldybių 

1. 35 mokiniai, iš 
kurių 7 lietuviai 

2. 5 šalys (Lietuva, 
Latvija, Estija, 
Lenkija, Rusija) 

1. 174 mokiniai 
2. Iš 45 šalių 



Užduočių struktūra 

Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. Teorinės užduotys 
2. Geografinis takas 
3. Vaizdinė užduotis 
4. Geografinis testas 
5. Geografiniai 

tyrimai internete 

1. Teorinės užduotys 
2. Lauko tyrimo 

duomenų rinkimas  
3. Aplinkos tyrimo 

užduotys I 
4. Aplinkos tyrimo 

užduotys II 
5. Vaizdinė užduotis 
 
     Užduočių analizė 

1. Teorinės užduotys 
2. Lauko tyrimo 

duomenų rinkimas 
3. Aplinkos tyrimo 

užduotys I 
4. Aplinkos tyrimo 

užduotys II 
5. Vaizdinė užduotis 



Teorinės užduotys 
Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. 5 kompleksinės 
užduotys 

2. Trukmė 1 – 1,5 val. 
3. Šaltiniai prie 

užduočių 
(analizuoti) 

1. 3 užduočių blokai 
2. Trukmė 3 val. 
3. Šaltiniai prie 

užduočių 
(analizuoti) 

     
     Užduočių analizė 

1. 6 kompleksinės 
užduotys 

2. Trukmė 3,5 val. 
3. Atskiras šaltinių 

rinkinys (atsirinkti, 
susieti, analizuoti) 



Aplinkos tyrimo užduotys 

Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. Užduotys take 
2. Duomenų rinkimas 
3. Užduotys tako 

paskutinėje 
stotelėje 

1. Aplinkos tyrimo 
duomenų rinkimas  

2. Surinktų duomenų 
ir šaltinių rinkinio 
analizė 

3. Aplinkos tyrimo 
užduotys I  

4. Aplinkos tyrimo 
užduotys II 

 
    Užduočių analizė 

1. Aplinkos tyrimo 
duomenų rinkimas  

2. Surinktų duomenų 
ir šaltinių rinkinio 
analizė 

3. Aplinkos tyrimo 
užduotys I  

4. Aplinkos tyrimo 
užduotys II 



Aplinkos tyrimo užduočių turinys 
Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. Užduotys tako 
paskutinėje 
stotelėje  

(trukmė 30-60 min):  
- linijos 

kartografavimas; 
- palydovinės 

nuotraukos analizė 
- miesto dalies 

vertinimas 

1. Aplinkos tyrimo 
užduotys I  

(trukmė 3 val.) 
- situacijos analizė ; 
- pasiūlymai ir jų 

pagrindimas. 
2. Aplinkos tyrimo 
užduotys II  
(trukmė 3 val.) 
- teritorijos 

kartografavimas; 
- situacijos analizė; 
- prognozė. 

1. Aplinkos tyrimo 
užduotys I  

(trukmė 3 val.) 
- situacijos analizė ; 
- pasiūlymai ir jų 

pagrindimas. 
2. Aplinkos tyrimo 
užduotys II  
(trukmė 3 val.) 
- teritorijos 

kartografavimas; 
- situacijos analizė; 
- prognozė. 



Vaizdinė užduotis 

Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

15 - 20 vaizdų su 
papildomais 
klausimais 

40 - 50 testo klausimų 
su vaizdais 

40 testo klausimų su 
vaizdais 
 



Užduočių vertinimo koeficientai 
Respublikinė 
geografijos olimpiada  

Baltijos šalių 
geografijos olimpiada 

Pasaulinė geografijos 
olimpiada 

1. Teorinės užduotys 
     25% 
2. Geografinis takas 
     35% 
3. Vaizdinė užduotis 
     20% 
4. Geografinis testas 
     10% 
5. Geografiniai 
tyrimai internete 
     10% 

1. Teorinės užduotys 
40% 

2. Lauko tyrimo 
užduotys 

     45% 
3. Vaizdinė užduotis 
     15% 

1. Teorinės užduotys 
40% 

2. Lauko tyrimo 
užduotys 

     40% 
3. Vaizdinė užduotis 
     20% 



Lietuvos plakatas 



Singapūro plakatas 



Olandijos plakatas 



Japonijos  
plakatas 





Kultūrinis pristatymas 




