
Geograafiaolümpiaadi lõppvooru juhend 

1999. aastal 

 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub 7.-9. maini 1999 aastal Viljandis, Valuoja 

Põhikoolis (Viljandi, Hariduse tn. 2). 

Olümpiaadi lõppvooru pääsevad iga vanuserühma parimad õpilased vastavalt eelvoorus 

kogutud punktisummale. Uurimustöödega pääses lõppvooru 11 õpilast. Lõppvooru kutsutud 

õpilaste nimekiri on lisatud olümpiaadi juhendile. 

Lõppvooru kavas on: 

1. Kirjalik töö, mille küsimused ja ülesanded hõlmavad kooliprogrammi sisu. Lisaks on 

viktoriinivoorus küsimusi ka Viljandi maakonna kohta ning ajakirjade “Eesti Loodus” ja 

“Loodus” 1999. a. geograafia- ja keskkonnakaitse teemal. Lõppvooru viktoriinis on küsimusi 

ja ülesandeid, mis vajavad atlase kasutamist, seetõttu palume kõikidel õpilastel olümpiaadile 

tulles kaasa võtta Kooliatlas ja Eesti atlas koolidele. 

2. Maastikuvõistlus, kus tuleb osata teha mitmesuguseid lihtsamaid praktilisi töid: 

silmamõõduline mõõdistamine ja asimuutide määramine, nõlva kalde, puu ja nõlva kõrguse 

määramine, keskkooliõpilastel plaani koostamine). Kaasa tuleb võtta oma 

mõõdistamisvahendid. 

3. Väike viktoriin Viljandi maakonna ning ekskursioonil kuuldu ja nähtu kohta. 

4. Orienteerumisvõistlus, mis on kohustuslik, kuid tulemused ei lähe üldarvestusse. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru iga vanuserühma parimad selgitatakse kolme võistluse 

(kirjalik töö, maastikuvõistlus ja väike viktoriin) punktisumma alusel. 

Õpilased, kes pääsesid lõppvooru uurimustöödega, esitavad lühikese ettekanne (max 10 min.) 

oma uurimustöö tutvustamiseks. Soovitav on ettekande illustreerimiseks kasutada kilesid. 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja 

ja toiduga. Ööbimine toimub klassiruumides, kaasa võtta õhkmadrats ja magamiskott.  

Sõidukulud ning õpilastega kaasasoleva õpetaja lähetuskulud katab lähetaja. 

Kui õpilasel ei ole võimalik lõppvoorust osa võtta, palume sellest teatada võimalikult kiiresti 

Tartu Ülikooli geograafia Instituuti Ülle Liiberile aadressil: Tartu Ülikooli geograafia 

instituut, Vanemuise 46-336, 51014-Tartu. (Fax: 8 27 375 825, tel. 8 27 375 817, e-mail: 

yllel@ut.ee) 

  



Ülle Liiber, 

Geograafiaolümpiaadi zürii esimees TÜ geograafia instituudi assistent  

  

 

Olümpiaadi lõppvooru orienteeruv ajakava Viljandis: 

Reede, 7. mai 

16.00 Saabumine ja majutamine. 

17.00 Avamine 

17.30 Õpilaskonverents. Esinevad parimate uurimustööde autorid. 

19.00 Õhtusöök 

20.00 Kohtumine olümpiaadiveteranidega 

Laupäev, 8. mai 

8.00 Hommikusöök 

8.30 Kirjalik töö 

11.00 
A rühm Maastikuvõistlus 

B rühm Ekskursioon 

14.30 Lõuna 

15.30 
A rühm Ekskursioon 

B rühm Maastikuvõistlus 

19. 00 Õhtusöök 

20.00 Viktoriin 

Pühapäev, 9. mai 

9.00 Hommikusöök 

9.30 Orienteerumisvõistlus 

12.00 Olümpiaadi lõpetamine 

13.00 Lõunasöök 

 

 



 


