
Geograafiaolümpiaadi lõppvooru juhend 2006/2007 õppeaastal 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub 27.-29. aprillil 2007. aastal Narvas, Narva Humanitaar-
gümnaasiumis. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoorust on kutsutud osa võtma õpilased, kes olid maakonnavooru iga 
vanuserühma üldpingereas parimad. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri on üleval Teaduskooli 
olümpiaadide veebilehel http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor koosneb kolmest osast: 

A. Kirjalik töö, mille küsimused ja ülesanded lähtuvad ainekava eesmärkidest ning sisust. Samuti on 
küsimusi Ida-Virumaa ja Narva kohta. Osa gümnaasiumi küsimusi eeldab geograafia-alaste 
veebiportaalide kasutamisoskust. Lingid veebiportaalidele leiate Kooligeograafia olümpiaadide lehelt 
2007. aasta olümpiaadide alt.  
Olümpiaadile on vaja kaasa võtta Maailma atlas (või Kooliatlas) ja Eesti atlas (2004), mall, joonlaud 
ning pliiats. 

B. Maastikuvõistlus , kus tuleb teha mitmesuguseid lihtsamaid praktilisi töid välitingimustes: maastiku, 
sh reljeefi silmamõõduline plaanistamine, nõlva kalde, puu ja nõlva kõrguse määramine, maastiku- või 
taimkatteüksuste eristamine, marsruudi läbimine suuremõõtkavalise (orienteerumis-)kaardi abil, sh 
asimuudi järgi liikumine, maastikuelementide (pinnavormid, mullad, veekogud, taimekooslused, 
rajatised) kirjeldamine ning inimtegevuse mõju analüüsimine, Eestile omaste linnaruumi arenguetappide 
eristamine, linnaosa funktsioonide või maakasutuse iseloomustamine.  
Kaasa tuleb võtta oma mõõdistamisvahendid, kompass, alus töö vormistamiseks, pliiatsid ja joonlaud jmt.  

C. Väike viktoriin ekskursioonil kuuldu ja nähtu põhjal. 

Lisaks toimub orienteerumisvõistlus, mille tulemused ei lähe üldarvestusse, kuid millest osavõtt on 
kõigile kohustuslik. 

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru iga vanuserühma parimad selgitatakse kolme üksikala punktisumma alusel.  

Gümnaasiumiastme 7 parimat (va 12. klassi õpilasd) lähevad esindama Eestit Baltimaade 
geograafiaolümpiaadil, mis toimub Leedus 27.-30. septembril 2007 Druskininkais. 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta toidu ja öömajaga 
(põrandamajutus, milleks kaasa võtta magamiskott ja madrats). Sõidukulusid ning õpilastega kaasasoleva 
täiskasvanu lähetuskulusid korraldajate poolt ei kaeta.  

Kui õpilasel ei ole võimalik lõppvoorust osa võtta, palume sellest teatada võimalikult koheselt Tartu Ülikooli 
geograafia instituuti Ülle Liiberile aadressil:  TÜ geograafia instituut, Vanemuise 46-336, 51014 Tartu; faks: 
7 375 825, tel.: 7 375 817, e-mail: ulle.liiber@ut.ee 
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