
 

  

 

1999/2000. õppeaasta geograafiaolümpiaadi 

lõppvooru küsimused 7. klassile  
 

Vihjeküsimused 

Iga õige vastus annab vastavalt 4-1 punkti  

1. Millise saare(riigi)ga on tegemist:  

Esineb nii vulkaane kui ka geisreid, suurem osa saarest asub parasvööndis 

Mägine, kõrgemaid tippe katab igijää ja -lumi 

Kui meil on suvi, siis seal on talv 
Põhja- ja Lõunasaart eraldab Cook`i väin  

Põhja- ja keskosas lähistroopiline, lõunaosas troopiline mussoonkliima 

Umbes 10% maailma teesaagist tuleb saarelt 

Pindala on 65,6 tuh. km2 ja pealinn asub saare edelarannikul 

1972.aastani kandis nime Tseilon  

Saar on jaotatud kahe riigi vahel 

Valitseb parasvöötme mereline kliima 

Mets katab kogu riigi pindalast ainult 3% 

Naabersaarest lahutab selle saarega samanimeline meri  

 

 
Kirjalik osa  

1. Miks on kaardil vajalikud meridiaanid? (2 punkti) 

................................................................................. 

.................................................................................  

2. Paranda vead järgnevas Põhjamaade kirjelduses. (5 punkti) 

Soome riigi maismaa piir on Venemaa ja Rootsiga. Põhjamaadest kõige metsarikkamad 

on Norra, Soome ja Island. Põhjamaade suurimad nafta- ja maagaasivarud kuuluvad 

Rootsile. Oslo on Põhjamaade pealinnadest kõige põhjapoolsem. Islandil on väga palju 

vulkaane ja geisreid, saare lõunarannik on enam liigestatud kui põhjarannik . Taanile 

kuuluvad Läänemeres Gotland ja Öland. Idatuuled toovad Põhjamaadele tänu külmale 
Golfi hoovusele väga niisket õhku. Maailma suurim saar Gröönimaa kuulub Islandile.  

3. Millega peavad arvestama inimesed, kes elavad rannikul, kus esineb suure ulatusega 

tõus ja mõõn? (3 punkti) 

................................................................................. 

.................................................................................  

4. a) Milline loodusobjekt asub koordinaatidel 43°pl ja 42,5°ip .............. 

(1 punkt) 

b) Milline rahvarühm elab sellel alal ja milline on nende põhiline tegevusala? 

(2 punkti) 

................................................................................. 

c) Kuidas kirjeldaksid selle objekti paiknemist? (2 punkti) 

.................................................................................  



5. Nimeta 4 looduskaitse ala Tartumaal. (2 punkti) 

.................................................................................  

6. Võrdle Läänemerd Araabia merega. Nimeta nende merede 5 erinevust. 

(5 punkti) 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................  

7. a) Kus asub Suessi kanal? .............................. (3 punkti) 

b) Kui pikk on Suessi kanal? ........................... 
c) Milleks rajatakse kanaleid? ...............................................  

8. Kuidas tekivad geisrid? Nimeta 4 riiki, kus leidub geisreid? (4 punkti) 

................................................................................. 

.................................................................................  

9. a) Kuidas on tekkinud joonisel kujutatud rannik? (4 punkti) 

................................................................................. 

................................................................................. 

b) Milliseks võib kujuneda rannik saja aasta pärast? 

................................................................................. 

................................................................................. 

c) Kus Eestis võib esineda sellist rannikut? 

................................................................................. 

 

      

10. Millises kliimavöötmes asub Rio de Janeiro? ...................... (1 punkt)  

11. Miks Brasiilia lõunaosas on sademeid rikkalikult? (2 punkti) 

................................................................................. 

.................................................................................  

12. Laev sõitis asimuudil 150 ŗ. Temast mõnikümmend kilomeetrit põhja pool ujusid 

jäämäed, mis liikusid tasapisi loode suunas. Kas laevale anti hoiatussignaal? Põhjenda. (2 

punkti) 

................................................................................. 

.................................................................................  

13. Kirjuta iga joonise juurde nähtuse nimi, mida sellel kujutatakse ja selgita iga nähtuse 

puhul pikemalt, millistel põhjustel ja kuidas ta on tekkinud. 

 



 
a) .............................................................................. 

b) .............................................................................. 

 

 
c) .............................................................................. 

d) .............................................................................. 
 

 

1999/2000. õppeaasta geograafiaolümpiaadi 

lõppvooru küsimused 8. klassile  
 

1. Märgi joonisele õigesse kohta (12 punkti) 

Mäestiku liik: kurd-, pangas- ja kurd-pangasmäestik 

Mäestiku nimi: Suur-Kaukasus, Altai, Vogeesid 

Kõrgeim tipp: Beluhha, Elbrus, Ballon 

Kõrgeimate tippude kõrgused: 1424m, 4506m, 5633m 

Kivimikihtide nimetused: graniit, basalt, settekivimid 

 

 

mäestiku 

liik 
      

mäestiku       



nimi 

kõrgeim 

tipp 
      

tipu kõrgus       

Selgita, kuidas on erinevad mäestikutüübid tekkinud 

kurdmäestik ......................................................... 

..................................................................... 

pangasmäestik........................................................ 

..................................................................... 

kurd-pangasmäestik .................................................. 

.....................................................................  

2. Murenemist põhjustavad järgmised nähtused. Täienda skeemi. (4 punkti) 

 

 

3. Too 3 näidet loodusnähtuste kohta, mis lõunapoolkeral on teisiti kui põhjapoolkeral. (3 

punkti) 

1).............................................................................. 

2).............................................................................. 
3)..............................................................................  

4. Täida lüngad tekstis Atlandi ookeani kohta. (11 punkti) 

Atlandi ookean on suuruselt maailma .......... ookean. Ookeani keskmine soolsus on 

.......promilli, see tähendab, 

et ................................................................. 

Atlandi ookeani sisemered on ....................... ja ....................... ning ääremered 

........................ ja ..............meri. Saartevaheline meri on .................meri. Atlandi 

ookeani keskmine sügavus on 3497m. Suurim sügavus ............ meetrit on 

................süvikus.  

Atlandi ookeani keskel asub ........................................  

See on tekkinud ............................................ 

Atlandi ookean ........................ kiirusega .......... cm aastas. Selle põhjuseks on 

...................................................... 

Ookeani põhja kivimid ei saa olla üle 200 milj. aasta vanad, sest 

...................................................................... Suuremad vulkaanilised saared 

ookeanis on ........... ......... ja ................. Suuremad külmad hoovused on 

........................ ja ............................ ning soojad hoovused ............................. ja 

..........................  

5. Jamaika saarel lauldakse nii: (4 punkti) 

Juunis vara karta veel, 



Juulis hoia hoolel meel,  

Augustis siis pingsalt valva, 

Septembris unustada vara,  

Oktoobris alles mure ära 

 

Selgita laulukese geograafilist tausta. 

............................................................................... 

...............................................................................  

6. Milline väide on õige, milline väär. Märgi vastavalt V või Õ. (9 punkti) 

.... Suurte geograafiliste avastuste ajalugu algas Magalhaesi ümberilma reisiga. 

.... Kirdeväil on veetee Euroopa ja Ameerika vahel mööda Euraasia põhjarannikut. 

.... 325 a. e. Kr. korraldasid kreeklased Pythease juhtimisel merereisi Põhja- Euroopa 

ranniku tundmaõppimiseks. 

.... Inglise maadeuurija James Cook hukkus Filipiinidel pärismaalaste käe läbi. 

.... Francisco Orellana läbis esimesena Lõuna- Ameerika mandri mööda Amazonase jõge. 

.... Hollandi meresõitja Abel Tasman purjetas ümber Austraalia, ilma seda kordagi 

nägemata. 

.... Foiniiklased asustasid Vahemere kitsast rannikuala Liibüas ja Egiptuses. 

.... Mont Everesti vallutaja E. Hillary oli kolmas mees, kes jõudis maismaad pidi 

lõunapoolusele 1958.a. 

.... Suurim Austraalia sisealade uurija oli D. Livingstone  

7. Millise loodusvööndi tüüpiliste taimedega on tegemist. Märgi iga taime nimi. (4 punkti) 

 

 
 
.................................................................................. 

8. Too kolm konkreetset näidet selle kohta, kuidas mäestike asend mõjutab kliimat. (6 

punkti) 

1) ................................................................................ 

2) ................................................................................ 
3) ................................................................................  

9. Millega on tegemist? Kirjuta punktiirile vastav täht. (4 punkti) 

 

a) Urdu ........ sõiduriist 

b) Muflon ........ rahvus 

c) Jurta ........ maavara 

d) Kasuariin ........ taim 

e) Nunatak ........ loom 

f) Knorr ........ pinnavorm 

g) Tuareeg ........ elamu 
h) Boksiit ........ keel  

10. Miks lõunanaba ümbrus on karmima kliimaga kui põhjanaba ümbrus? Too vähemalt 

kaks põhjendust. (4 punkti) 

1) ................................................................................ 
2) ................................................................................  



11. Paranda järgnevas tekstis esinevad vead. (5 punkti) 

BALTI KLINT 

Balti klint on üks tähelepanuväärsemaid pinnavorme Euroopas. Balti klint algab Gotlandi 

saare läänekaldalt. Ta ulatub 1200 km pikkusena Venemaa Laadoga järve lõunakaldani. 

Kõige suursugusemalt võimas on ta Leningradi oblastis. Balti klint ulatub kõikjal mereni. 

Rootsi keeles tähendab klint rannaastangut. Klinti moodustavad kivimid on valdavalt pärit 

siluri ajastust. Balti klint on tekkinud koralllooomade elutegevuse tagajärjel. Astang on 
kõige kõrgem Ontikal.  

12. On 26.juuni. Gabonis on kell 20.00. Kas sel hetkel on Päike seal juba loojunud või 

paistab veel? Milline kuupäev ja kellaaeg on samal ajahetkel Tseljuskini neemel? Kas seal 

paistab Päike või on juba loojunud? (6 punkti) 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  

13. Võrtsjärve veed valguvad aeglaselt lõuna suunas. Millega seda seletada? (2 punkti) 

.................................................................................. 

..................................................................................  

14. Millistes Põhjamaades asuvad järgmised huviväärsused: (5 punkti) 

Vatnajökull .................................. 

Skanseni puhkepark ............................... 

Vigelandi park ............................... 

Moni kriidikaljud ............................... 

Frami muuseum ................................  

15. Märgi kontuurkaardile ekvaator ja lõunapöörijoon ning paranda vead. (4 punkti) 

 

 

16. Märgi Tartumaa kontuurkaardile Saadjärv, Amme jõgi, Ahja jõgi, Elva linn, Kallaste 

linn, Rannu, Emajõe Suursoo, Alam-Pedja looduskaitseala. (4 punkti) 



 

 

 

 

1999/2000. õppeaasta geograafiaolümpiaadi 

lõppvooru küsimused 9. klassile  
 

Vihjeküsimused 

1. Riik 

1. riik on maavaraderikas, maailmas I kohal vasemaagi ja salpeetri, II kohal Mo-maagi ja 

III kohal väävli poolest; samas ollakse 4…5. kohal ka kalapüügilt;  

2. esimese eurooplasena jõudis riigi lõunarannikule Magalhaes; 

3. rannikult mööduva külma hoovuse tõttu asub riigi põhjaosas üks maailma kuivemaid 

paiku, kus vahel ei saja aastaid; 

4. riigi pikkus on laiusest üle 10x suurem (4400 - 155...355km).  

 

2. Riik 

1. selles ühest suurest ja ~50 väikesest saarest koosnevas saareriigis on 

asustustiheduseks ligi 5000 in/km²; 

2. riik oli 16.saj. Portugali, 17.saj. Hollandi valduses ja alates 1819.aastast Inglismaa 

faktooria. 1965.a. kuulutati vabariigiks; 

3. saartel valitseb ühtlane troopiline mussoonkliima;pealinnas elab 99,9% rahvastikust; 

4. on rahvusvaheliselt tähtis lennu- ja laevaliinide sõlmpunkt.  

 

3. Järv 

1. ........... on 25 milj.a vana - teadaolevalt vanim järv maailmas; 

2. pindalalt on võrdne Belgia pindalaga (31492 km²) ja on sellega VII kohal maailmas; 

vee aga kogub ~½ Euroopa suuruselt valgalalt; 

3. veehulgalt II järv maailmas, sisaldades ~20% kogu maismaa veekogude mageveest 

(~sama Suure järvistuga, I on Kaspia); 

4. järvel on pikkust peaaegu sama palju, kui on maad Helsingist Rovaniemisse, laiust aga 



kitsaimas kohas sama palju kui Elvast Tartusse (636 km; 25…79 km); 

5. sügavust on järvel 1620 (teistel andmetel 1637) meetrit.  

 
Kirjalik osa  

4. Milliseid Põhjamaade geograafilisi objekte on joonisel kujutatud? (5 punkti) 

 

 
a) Kirjuta iga objekti juurde õige nimi. 

b) Kirjuta eelpool toodud objektid õigesse lünka: 

.................... saare keskuseks on Rudkobingi küla. 

.................... järve läbib 58°N rööbik 

.................... järvest toimub väljavool Põhja-Jäämerre 

.................... saare nimi võiks tõlkes olla Saaremaa 

.................... järve lõunaosas on aastane sademehulk 500-600 mm  

5. Too välja Tartu maakonna majandusgeograafilise asendi 3 positiivset ja 3 negatiivset 
joont ning põhjenda oma valikut. (6 punkti) 

  Asendit iseloomustav tegur Põhjendus 

+     

+     

+     

-     

-     

-     

6. a) Kasuta õiges järjestuses mõisteid ladestik, ladekond, lade, ladestu? (2 punkti) 

............................................................................... 

b) Kui vanad on Tartu maakonna aluspõhja pealmise osa kivimid? (1 punkt) 
................................................................................  

7. Võrdle Rannu valla tähtsamaid agroklimaatilisi näitajaid sademete hulka ja 

põllumuldade viljakust Väike-Maarja valla omadega. (6 punkti) 

Jrk. 

nr. 
Näitaja Rannu vald 

Väike-

Maarja vald 
Järeldus 

1         

2         

3         

4         

5 Sademed       



6 
Põllumuldade 

viljakus 
      

8. Mis saarestikega on tegemist? (3 punkti) 

"koerasaared" ................................................... 

"lambasaared" ................................................... 
"pistrikusaared" ................................................  

9. Joonista Kemijõe pikiprofiil. Kemijõe pikkus on 500 km, lähte kõrgus 350 m üle 

merepinna, jõgi läbib Kemijärve, mille tase 150 m ümp. Kui suur on selle jõe lang? (5 

punkti)  

 

 

 

10. Mida tähendavad ja millise Põhjamaa või selle osa keelega on seotud järgmised 

mõisted: (5 punkti) 

Mõiste Seletus 
Põhjamaa või selle 

osa 

Harju     

Jökull     

Fjord     

Nunatak     

Joig     

11. Viimastel aastatel on Euroopas toimunud mitmeid looduskatastroofe - Etna ja Hekla 

vulkaanipursked, maavärinad Kreekas, Türgis ja Jugoslaavias. Millega saab põhjendada 

nende looduskatastroofide esinemist? (2 punkti) 

....................................................................... 

.......................................................................  

12. Millega seletada, et Soome ja Rootsi rannikul leidub hulgaliselt skääre, meil kui nende 

ülemere naaberriigil aga mitte? (2 punkti) 

....................................................................... 

.......................................................................  

13. Islandi edelarannikul Reikjavikis on talvekuude keskmine õhutemperatuur 0°C 

lähedane. Miks on Euroopa suurim liustikuala kujunenud Islandi idaossa? (2 punkti) 

....................................................................... 

.......................................................................  

14. Millistes Euroopa riikides on metsasus alla 6% ja millistes üle 60% (kääbusriike 

arvestamata)? (2 punkti) 

....................................................................... 

.......................................................................  

15. Laev sõitis asimuudil 150°. Temast mõnikümmend kilomeetrit põhja pool ujusid 

jäämäed, mis liikusid tasapisi loode suunas. Kas laevale anti hoiatussignaal. Põhjenda. (2 

punkti) 

....................................................................... 

.......................................................................  



16. Koosta järgneva tabeli põhjal struktuuridiagrammid ning analüüsi andmeid. (4 

punkti) 

Toote liik 
Koguse osatähtsus 

ekspordis 
Maksumuse osatähtsus 

ekspordis 

Ümarpuit 66% 41% 

Saematerjal 14% 35% 

Puitlaast- ja 

puitkiudplaadid 
7% 9% 

Muud puidutooted 13% 15% 

.............................................................................. 

..............................................................................  

17. Nimeta Põhjamaadest pärit tuntud maadeuurijaid ja nende saavutusi. (4 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

 

 

1999/2000. õppeaasta geograafiaolümpiaadi 

lõppvooru küsimused keskkoolile  

 

Vihjeküsimused 

1. Riik 

1. riik on maavaraderikas, maailmas I kohal vasemaagi ja salpeetri, II kohal Mo-maagi ja 

III kohal väävli poolest; samas ollakse 4…5. kohal ka kalapüügilt;  

2. esimese eurooplasena jõudis riigi lõunarannikule Magalhaes; 

3. rannikult mööduva külma hoovuse tõttu asub riigi põhjaosas üks maailma kuivemaid 

paiku, kus vahel ei saja aastaid; 

4. riigi pikkus on laiusest üle 10x suurem (4400 - 155...355km).  

 

2. Riik 

1. selles ühest suurest ja ~50 väikesest saarest koosnevas saareriigis on 

asustustiheduseks ligi 5000 in/km²; 

2. riik oli 16.saj. Portugali, 17.saj. Hollandi valduses ja alates 1819.aastast Inglismaa 

faktooria. 1965.a. kuulutati vabariigiks; 

3. saartel valitseb ühtlane troopiline mussoonkliima;pealinnas elab 99,9% rahvastikust; 

4. on rahvusvaheliselt tähtis lennu- ja laevaliinide sõlmpunkt.  

 

3. Järv 

1. ........... on 25 milj.a vana - teadaolevalt vanim järv maailmas; 

2. pindalalt on võrdne Belgia pindalaga (31492 km²) ja on sellega VII kohal maailmas; 

vee aga kogub ~½ Euroopa suuruselt valgalalt; 

3. veehulgalt II järv maailmas, sisaldades ~20% kogu maismaa veekogude mageveest 

(~sama Suure järvistuga, I on Kaspia); 

4. järvel on pikkust peaaegu sama palju, kui on maad Helsingist Rovaniemisse, laiust aga 

kitsaimas kohas sama palju kui Elvast Tartusse (636 km; 25…79 km); 

5. sügavust on järvel 1620 (teistel andmetel 1637) meetrit.  

 

Töö atlasega (5 punkti)  



Milliste geograafiliste objektidega on tegemist? 

1. ........................................... 

1) See saar kuulub seimilisse piirkonda. 

2) ¾ saare pindalast on mägine, kõrgeim koht 3175 m. paikneb Mustades mägedes. 

3) Saarel valitseb troopiline kliima. 
4) Saare tähtsaim maavara on boksiit.  

2. ........................................... 

1. See jõgi kuulub maailma kümne pikima jõe hulka. 

2. Ta on kahe riigi piirijõeks. 

3. Jõgi on kalarikas, püütakse lõhilasi, ketat ja gorbuušat. 

4. Oma alguse saab ta kahe jõe ühinemisest, kusjuures ühe lähtejõe algustäht on sama, 
mis tal endal.  

3. ........................................... 

1) See on riik, millel on väljapääs kahele ookeanile. 

2) Riigi nimi ühtib riigi suurima järve nimega. 

3) Riigi lipp on kahevärviline. Need värvid on ka Eesti lipul. 
4) Riigis on kaks rahvusparki, Volcan Masaya ja Saslaya.  

4. ........................................... 

1) See linn on oma riigi kuningate matmis- ja kroonimispaik. 

2) Linn asub samanimelise fjordi ääres. 

3) Linnas on 143000 elanikku. 
4) Ta on oma riigi suurtest linnadest kõige põhjapoolsem.  

5. ........................................... 

1. See on riik, mille koosseisus on üle 100000 saare. 

2. 3% riigi pindalast sobib põlluharimiseks. 

3. Iga elaniku kohta on 10 meetrit rannariba. 

4. Kitsaim koht läänest itta on 6 km ja suurim ulatust põhjast lõunasse 1752 km. 

5. Riigi saksakeelne nimetus tõlgituna eesti keelde vihjab selgelt tema asukohale kaardil.  

6. Koosta Kooliatlase abil Rootsi põllumajanduse teemal võimalikult palju miks küsimusi 
ja vasta neile. Aega selleks 10 minutit. (6 punkti)  

7. Mida tähendavad ja millise Põhjamaa või selle osa keelega on seotud järgmised 

mõisted: (5 punkti) 

Mõiste Seletus 
Põhjamaa või selle 

osa 

Harju     

Jökull     

Fjord     

Nunatak     

Joig     

8. Analüüsi Eesti puidu- ja puidutoodete eksporti järgnevate andmete alusel. (3 punkti) 

Toote liik 
Koguse osatähtsus 

ekspordis 
Maksumuse osatähtsus 

ekspordis 

Ümarpuit 66% 41% 



Saematerjal 14% 35% 

Puitlaast- ja 

puitkiudplaadid 
7% 9% 

Muud puidutooted 13% 15% 

.............................................................................. 

..............................................................................  

9. Tõmba maha nende saarte nimed, mis ei sobi loetellu? Põhjenda miks. (3 punkti) 

Fääri saared, Shetlandi saared, Lofoodid, Põhja-Friisi saared, Ida-Friisi saared, 

Ahvenamaa, Vesteråleni saared, Põhja-Sopraadid. 

.............................................................................. 

..............................................................................  

10. Transport. a)Selgita mõisted mugav lipp ja merevoorimees. (2 punkti) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

b) Millised riigid on suured veoteenuste pakkujad (4) ja millised suured veoteenuste 

ostjad (4)? Põhjenda. (4 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

11. Miks on Brasiilia terase toodangult maailmas alles 8. kohal (1994.a.) kuigi on 

rauamaagi kaevandajate hulgas teisel kohal? (2 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

12. Millise Põhjamaa territoorium ulatub kõige kaugemale põhja? Millise laiuskraadini 

(+/- 5?) ? (2 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

13. Rannu valla pindala moodustab Tartumaa pindalast umbes 5%, kuid põllukultuuride 

külvipind ligi 11% Tartumaa külvipinnast. Millest on tingituid selline erinevus? (2 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

14. Suurem osa Euroopa riike on rahvusriigid. Millistes Euroopa riikides on aga 

vähemusrahvuste osatähtsus suurem kui veerand riigi rahvastikust. Nimeta need riigid ja 

nende riikide suurim rahvusrühm ning suuremad vähemused. (4 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

15. 19. sajandi keskpaiku kujunesid välja sarnased tööstuslinnad nagu Narva, Tampere, 

Norrköpping. Mis olid nende tööstuslinnade kiire arengu põhjused? (3 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

16. Millega peavad arvestama inimesed, kes elavad rannikul, kus esineb suure ulatusega 

tõus ja mõõn? (3 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  



17. Hüdroelektrijaamad. a) Mis piirab hüdroelektrijaamade ehitust mägedes ja mis 

tasandikujõgedel? (2 punkti) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

b) Miks rajatakse hüdroelektrijaamade tarbeks veehoidlaid? (2 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

18. Nimeta 2 tuntud firmat igast suuremast Põhjamaa riigist ja märgi, millega nad 

tegelevad. (4 punkti) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

 


