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 10. klass 

 11. klass 

 12. klass 
 
Iga vanuserühma 10 parimat saavad diplomid  ja auhinnad. Juhul kui kõik kümme parimat  last on samast soost, on 
ette nähtud ka auhind parimale  teise  soo esindajale  (näiteks kui viis esimest kohta   on hõivatud  tüdrukute poolt, 
saab eriauhinna ka parim poiss). Võrdsete punktide korral saab koha määramisel otsustavaks lahendamiseks kulunud 
aeg.  
 
Auhinnalised tulemused avalikustatakse 15. märtsil TÜ teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/Pulsar. 
Igal  osavõtjal  on  võimalik  alates  10.  märtsist  kl  12.00    sisse  logida  viktoriini  veebilehel  oma  portfooliosse 
http://õpik.füüsika.ee  ‐>  "ePortfoolio",  et  saada  teada  oma  tulemus  ja  võrrelda  seda  üldiste  tulemustega 
(anonüümselt). 
 
Korraldajad ja toetajad 
 
Viktoriini korraldab MTÜ Stellaarium koostöös TÜ teaduskooli, TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. 
 
Astronoomiaviktoriini läbiviimist rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu. 
 
 
Kontakt 
 
Tiit Sepp (Tartu Observatooriumi teadur) tiit.sepp@to.ee 
 
Kaido Reivelt (TÜ koolifüüsika keskuse juhataja) kaido.reivelt@ut.ee 
 
Kelli Hanschmidt (TÜ teaduskooli haridustehnoloog) tel 737 6117 (mob 5298 272), kelli.hanschmidt@ut.ee 
  


