Weebiviktoriin

“Eesti Vabariik 102”
Kutsume teie õpilasi osa võtma veebiviktoriinist “Eesti Vabariik 102”.
Põneva viktoriinisarja käigus saate oma teadmisi ja oskusi proovile panna.
Võistlussari on pühendatud Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale.
Ajavahemikul 16. märtsist kuni 28. märtsini 2020 ilmuvad igal esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel kl. 10.00 Tallinna Tehnikagümnaasiumi ttg.edu.ee
kodulehele küsimused, millele on aega vastata kuni järgmiste küsimuste
ilmumiseni. Kokku on vaja leida vastused kuuele küsimuste
komplektile/ülesandele.
Moodustage kuni neljaliikmeline võistkond ja pange võistkonnale nimi.
Registreerige oma võistkond registreerimislehel (vt. allpool)
★ Vastata saavad ainult registreeritud võistkonnad.
★ Iga vastuse saatmiseks on aega orienteeruvalt kaks päeva. Et vastus arvesse
läheks, peab see olema laekunud hiljemalt järgmise küsimuse esitamise
ajaks (tähtajad lisatakse küsimuste juurde).
★ Hilisemad vastused arvesse ei lähe.
★ Igale küsimusele saab vastata ainult üks kord. Kui ühelt võistkonnalt on
sama küsimuse vastuseid mitu, läheb arvesse ajaliselt kõige varem
laekunud.
★ Kas võiks sõnastada nii: Iga küsimuse eest saadavad punktid teatatakse
koos küsimusega.
★ Koos järgmise küsimusega pannakse kodulehele ka eelmise küsimuse
vastus.
★ Kokkuvõte tehakse pärast viimase küsimuse vastamise tähtaja lõppu, seega
orienteeruvalt 28. märtsi seisuga. Viktoriini käigus koostatud
punktitabeliga saab tutvuda Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodulehel.
★ Lõplikud tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. aprillil
★ Esimene küsimus ilmub 16. märtsil

★ Parimaid osalejaid peetakse meeles, iga vanusegrupi I ja II koha
võitnud
võistkondadele
korraldame
ühepäevase
väljasõidu
(ekskursiooni) RIIGA.
★ Võistlus toimub neljas vanuseastmes alljärgnevalt:
● 1.-3. klass
● 4.-6. klass
● 7.-9. klass
● 10.-12. klass
Igal vanuseastmel on eraldi küsimused ja punktiarvestus.
★ Registreeruda saab alates 06. jaanuarist kuni 10. märtsini 2020
registreerimilehel:
● 1.- 3. klass kliki siia
● 4.- 6. klass kliki siia
● 7.- 9. klass kliki siia
● 10.-12. klass  kliki siia
NB! Võistkonna nime palume mitte muuta!
Sama võistkonna nime kasutage kogu viktoriinisarja jooksul.
Võistkonna nimi palume kindlasti lisada igale vastusele.
Küsimuste tekkimisel palun pöörduda aadressile  science@ttg.edu.ee

