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DĖL 2021 M. LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS 7-8 KLASIŲ 

MOKINIAMS I IR II ETAPO 

 

 Informuojame, kad  2021 metų Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (7-8 klasių 

mokiniams) vyks nuotoliniu būdu dviem turais.  

Olimpiadoje gali dalyvauti 7–8 klasių mokiniai. 

Olimpiada vykdoma nuotoliniu būdu dviem etapais: pirmasis – Atrankos etapas, antrasis – 

Šalies mokinių geografijos olimpiados etapas. 

2021 metų Olimpiados tema: Vidinės ir išorinės jėgos. 

Atrankos etapas vyks balandžio 20 d. 

Šalies etapas vyks balandžio 22 d.  

Mokinių atranką į Atrankos etapą, vykdo mokyklos: pasirenka turinį, formą, laiką, vertinimo 

sistemą, prizininkų skatinimo formas. Šiame etape užduotis rengia ir darbus vertina geografijos 

mokytojai. Registracijos formą maloniai prašome užpildyti iki balandžio 13 d. 

https://forms.gle/K4pfFNggTmVZPsBj6  Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl 

neteisingai nurodyto mokinio elektroninio pašto adreso.   

Atrankos etape dalyvauja po du 7 ir po du 8 klasės mokinius iš vienos mokyklos. 

Draudžiama keisti klases ir kvotas. 

Mokiniai į Šalies olimpiados etapą atrenkami pagal Šalies etapo vertinimo komisijos 

nustatytą praeinamąjį balą. Jis nustatomas susumavus visų Atrankos etapo dalyvių rezultatus. 

Nustačius praeinamąjį balą, sudaromas Šalies etapo dalyvių sąrašas, kuris skelbiamas interneto 

svetainėje www.geografija.lt.  

Atrankos olimpiados etapo užduotis sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais. 

Klausimų skaičių nustato ir artėjant renginiui www.geografija.lt paskelbia Organizacinis komitetas. 
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Šalies etapo užduotis gali sudaryti atvirieji klausimai, su šaltinių (pvz., kartoschemų, 

nuotraukų, palydovinių vaizdų, diagramų, video medžiagos ar kt.) analize susiję klausimai. 

Geografinio vardyno užduotys bei praktinės užduotys, kurioje tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir 

gebėjimai. 

Užduotys Atrankos ir Šalies etape gali būti iš bendrosios ir regioninės geografijos, taip pat ir 

teminės olimpiados dalies (ne mažiau kaip 50% užduočių). Teminei ir bendrajai geografijos daliai 

programa nerengiama. 

Pasibaigus Šalies etapui,  per savaitę po renginio, olimpiados nugalėtojų sąrašas bus 

paskelbtas www.geografija.lt svetainėje, o rezultatų lentelė bus išsiųsta į Švietimo skyrius iki 

balandžio 30 d.  

Šalies etape skiriamos ne mažiau kaip trys pirmosios, penkios antrosios ir septynios 

trečiosios vietos kiekvienoje klasės kategorijoje. 

Olimpiados laimėtojai (I–III vietos) apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos I, II, III laipsnio diplomais ir medaliais. 

 

 

 

Direktorius                                                                               Algirdas Sakevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklė Songulija-Tkačenko, tel. 863632466 
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