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Nimi 
 

Kool  

Start 
 

Finiš Raja läbimise aeg 

Punkte Aja ületamise eest mahavõetud punkte 
 

Punkte kokku  

LIIKUDA TULEB TÖÖLEHEL ESITATUD KONTROLLPUNKTIDE JÄ RJEKORRAS. KONTROLLPUNKTID ON 
KAARDIL TÄHISTATUD NUMBRITEGA. Ole tänavatel liikudes ettevaatlik! 
 

Raja läbimisel jälgi hoolega ümbrust ja otsusta, mi llal on õige aeg vastata järgmistele küsimustele.  
 

1. Arvuta suure kaardi mõõtkava: .............................................................. (2p) 

2. Mida tähistab kaardil sinisega kujutatud leppemärk?  ………………………………………….. (1p)  

3. Leia lisas toodud 1924-26. a skeemi põhjal üles järgmised objektid ja märgi nende asukohad suurel 

kaardil (märkimiseks tee kaardile rist ja kirjuta juurde vastav täht): jaamahoone (tähista: ×J) ja lennukilt 

visatava postipaki asukoht  (tähista: ×P) (2p) 

4. Võrdle 1924-26. a Paide skeemi tänapäevase kaardiga (situatsiooniga) ja too välja olulisemad 

muutused (kuni 4 tk)………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………… (2p) 

5. Joonista suurele kaardile kunagi läbi Paide kulgenud raudtee. (2p) 

6. Leia lisast Maa-ameti ortofotode väljalõiked 1 ja 2, mis on tehtud Vallimäe piirkonnast. Joonista suurele 

kaardile nende kontuurid ja tähista vastavalt numbritega 1 ja 2. Märgi mõlema väljalõike juurde ka 

põhjasuund. (2p) 

7. Lisast leiad fotod 1 ja 2. 

a) Märgi suurele kaardile mõlema foto tegemise asukoht ja vaatesuund (kasuta leppemärki  

ja noole juurde kirjuta vastavalt F1 ja F2).   (2p) 

b) Märgi suurele kaardile mõlemal pildil oleva õigeusu kiriku asukoht (tähista: ×Õ) (1p) 

 

Kaardi kontrollpunkt 1 – KP1  

a) Kaardista mänguplatsi sisemus ette antud välispiiri sees, mis on toodud lisalehel. Hinnatakse 

asukohatäpsust, kaardistuse täielikkust ja vormistust. (5p) 

b) Mis on mänguplatsi plaani mõõtkava ………………………………… (1p) 

Kaardi kontrollpunkt 2 – KP2  

Mõõda nõlva kõrgus ........................... m ja määra nõlva kalle..........................° (4p) 

NB! Jälgi, et valiksid õige nõlva: algus ja lõpp tähistatud tokkidega ja nõlva all silt 8kl. 

Kaardi kontrollpunkt 3 – KP3 

Alusta KP3 sildi juurest! Liigu asimuudil …………°…………m ja siis asimuudil …………°…………m. 

a) Mis on sinule lähim objekt? …………………………………………….. (1p) 

b) Kui kaugel sa sellest objektist oled?  ............................................. m (2p) 

 

c) KP3’st itta jääb üks kõrge maja, mis on selle maja kõrgus? ………………….. m (1p) 

d) Mis on sama maja ruumala? Kirjuta välja kogu arvutuskäik ja andmed! ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. m3 (2p) 

 Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit . Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 pu nkti.  
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Küsimus 2. leppemärk:  

Küsimus 3. postipaki asukohta tähistav leppemärk:  

 
1924-26 koostatud skeem lennukilt visatava postipak i vastuvõtmise asukoha kohta. 

 
 
 
Maaameti ortofoto väljalõiked 

 
 
 
Fotod 1 ja 2: märgi fotode tegemise asukohad ja suu nad ning õigeusu kiriku asukoht. 

 
 
  

Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 
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KP1 – Mänguplatsi välispiir 

Kaardista siia ette antud välispiiri sisse jääva mänguplatsi sisemus 

 

 

Mustand 

 

 

 

 
 
  

Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 
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KP1 – Mänguplatsi välispiir 

Kaardista siia ette antud välispiiri sisse jääva mänguplatsi sisemus 

 

 

Puhtand 

 

 

 

 
 
 

Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 
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Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 


