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Füüsikaolümpiaadi juhend 2004.-2005. õppeaastal

Üldosa

Füüsikaolümpiaad viiakse läbi kolmes voorus. Koolivoor toimub koolides väljakujune-
nud tavade kohaselt sügisel, piirkonnavoor maakondades või linnades (piirkondades)
12. veebruaril 2005. a. ja lõppvoor gümnaasiumi vanuserühmale 9.-10. aprillil

2005. a. Tartus. Põhikooli vanuserühma õpilased kutsutakse piirkonnavooru tule-
muste põhjal Eesti koolinoorte loodusteaduste olümpiaadile Tartusse 2.-3. aprillil

2005. a. (vt. loodusteaduste olümpiaadi juhendit).

Füüsikaolümpiaadi piirkonna- ja lõppvooru ülesanded koostab üleriigiline žürii. Piir-
konnavooru ülesanded on eraldi kahele vanuserühmale: põhikoolile ja gümnaasiumile,
lõppvooru ülesanded gümnaasiumile.

• Ülesannete lahendamiseks ettenähtud aeg on 5 tundi.

• Ülesanded on eesti ja vene keeles.

• Ülesannete komplekt koosneb 10 teoreetilisest ja 2 praktilisest ülesandest, mil-
lest arvesse lähevad suurema arvu punkte saanud ülesanded (maksimaalselt 5
teoreetilist + 1 praktiline). Kui õpilane praktilist ülesannet ei ole teinud, siis
kuut teoreetilist ülesannet arvestada ei tohi.

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru korraldab selleks moodustatud piirkondlik olümpiaadikomisjon.

Piirkondlik komisjon kindlustab osavõtjatele:

1. koopia ülesannete tekstist eesti või vene keeles;

2. paberi töö vormistamiseks;

3. vahendite komplekti eksperimentaalülesande lahendamiseks.

Üleriigilise žürii poolt koostatud ülesanded koos lahendustega, juhistega ja protokolli
näidistega saadab TÜ Teaduskool (TK) haridusametitesse vähemalt 1 nädal enne
olümpiaadi toimumist. Ülesannete lahendused asuvad eraldi pitseeritud ümbrikus,
mida tohib avada alles pärast ülesannete lahendamiseks ettenähtud aega.

Piirkondlik komisjon võib kasutada alternatiivseid ülesannete komplekte. Alterna-
tiivsete ülesannete kasutamisel piirkondlikes voorudes tuleb üleriigilisele žüriile saata
koos protokollidega ka ülesannete ja lahenduste tekstid.

Hiljemalt 17. veebruari 2005 a. postitempliga saata aadressil
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Füüsikaolümpiaad, Tähe 4-143, Tartu, 51010

piirkondliku olümpiaadi mõlema vanuserühma täielikud protokollid klasside kaupa ja
kõik põhikooli vanuserühma tööd, mis on kogunud vähemalt 60% maksimumpunkti-
dest või niisuguste tööde puudumisel vähemalt 3 parimat tööd põhikooli vanuserüh-
mast. Gümnaasiumi vanuserühma töid üleriigilisele žüriile mitte saata.

Füüsikaolümpiaadi žürii vaatab saabunud põhikooli vanuserühma tööd läbi ühtse
hindamissüsteemi alusel. Loodusteaduste olümpiaadi lõppvooru (vt. loodusteadus-
te olümpiaadi juhendit) kutsutakse piirkondliku vooru ja lahtise võistluse tulemuste
põhjal 40 parimat põhikooli õpilast.

See arv moodustub kolmest osast:

1. möödunud õppeaasta lõppvooru 8. klassi võitja — kokku vähemalt 1 õpilane;

2. käesoleva õppeaasta füüsika lahtise võistluse 8.-9. klasside 5 parimat (või pa-
remuselt järgnevat, kui võitja on juba saanud lõppvooru p. 1 alusel) — kokku
vähemalt 10 õpilast;

3. ülejäänud kohad täidetakse piirkonnavooru ühtlustatud pingerea alusel.

Žürii avalikustab kutsutud õpilaste nimekirja olümpiaadide koduleheküljel
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid hiljemalt 17. märtsil 2005. a.

Lõppvoor

Füüsikaolümpiaadi lõppvoorust võtab osa ainult gümnaasiumi vanuserühm. Lõppvoo-
rust osavõtjate arv on kuni 100. See arv moodustub neljast osast:

1. möödunud õppeaasta lõppvooru 9., 10. ja 11. klasside võitjad — kokku vähemalt
3 õpilast;

2. käesoleva õppeaasta füüsika lahtise võistluse 10.-12. klasside 5 parimat (või
paremuselt järgnevat, kui võitjad on juba saanud lõppvooru p. 1 alusel) igast
klassist — kokku vähemalt 15 õpilast;

3. piirkondliku vooru iga piirkonna 10., 11., ja 12. klasside võitjad (või paremuselt
järgnevad, kui võitjad on juba saanud lõppvooru p. 1 või p. 2 alusel); kui piir-
kondliku pingerea alusel on ühe klassi kohta lõppvooru pääsejaid rohkem kui
üks (võrdsete punktidega), siis korraldab piirkondlik žürii nende tööde ülevaa-
tamise ning valib nende hulgast ühe lõppvooru pääseja — kokku maksimaalselt
57 õpilast;

4. piirkondliku vooru paremad piirkonnasisese üldpingerea alusel (mitte arvestades
neid, kes on pääsenud p. 1-3 põhjal) vastavalt piirkonnale eraldatud kvoodile
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— kokku maksimaalselt 25 õpilast. Piirkonna kvoot on võrdne antud piirkonna
selliste õpilaste arvuga, kes jõudsid eelmise aasta lõppvoorus esimese 25 hulka
(välja arvatud 10. ja 11. klassi võitjad, kes pääsevad lõppvooru vastavalt p. 1.).
Kui piirkondliku pingerea alusel pääseks võrdsete punktidega lõppvooru rohkem
õpilasi kui kvoot ette näeb, siis korraldab piirkondlik žürii nende tööde ülevaa-
tamise ning valib nende hulgast kvoodiga ettenähtud arvu lõppvooru pääsejaid.
2005. aastaks on piirkondade kvoodid järgmised: Tallinn — 14; Tartu — 5;
Narva — 3; Pärnu — 2; Saaremaa — 1; Viljandi - 1; ülejäänud piirkonnad —
0.

Žürii avalikustab lõppvooru kutsutud õpilaste nimekirja olümpiaadide koduleheküljel
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid hiljemalt 17. märtsil 2005. a. Lõppvoorust osa-
võtvate õpilaste toitlustamine ja majutamine on osavõtjatele tasuta. Sõidukulud ja
õpilastega kaasasoleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja.

Žürii selgitab välja lõppvooru võitjad klasside kaupa, samuti gümnaasiumi vanuserüh-
ma absoluutse võitja. Lõppvooru tulemused avalikustatakse olümpiaadide kodulehel.
Gümnaasiumi vanuserühma absoluutne võitja arvatakse automaatselt rahvusvahelise
füüsikaolümpiaadi võistkonna liikmeks. Võistkonna ülejäänud kandidaadid valib žü-
rii tuginedes füüsikaolümpiaadi gümnaasiumi vanuserühma tulemustele, kuid võttes
arvesse ka varasemate füüsikavõistluste tulemusi. Võistkonna lõplik koosseis selgita-
takse välja Eesti-Soome olümpiaadiga, mis toimub Tallinnas orienteeruvalt aprillis
2005. a. Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 3.-12. juulil 2005. a Salamancas
(Hispaania).

Füüsikaolümpiaadi raames selgitatakse välja ka Eesti võistkonna kandidaadid rahvus-
vahelisele astronoomiaolümpiaadile.

Füüsikaolümpiaad internetis:

• www.ttkool.ut.ee/phys/olymp

• www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/efo.html

Jaak Kikas

žürii esimees, TÜ FKMF professor

Ly Sõõrd

komisjoni esimees, TÜ Teaduskool

ly@ut.ee, 7375581.
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