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Ühiskonnaõpetuse olümpiaad. 

Lõppvooru küsimused. 60 küsimust, 90 punkti 

I Demokraatia. 15 küsimust, 23 punkti. 

 

1. Kes on öelnud, et: "demokraatia on halvim valitsusviis, kui on välja arvatud kõik teised 
seniajani tuntud viisid?( 1 punkt) 

a) Jossif Stalin 

b) Karl Marx 

c) Winston Churchill 

d) Pol Poth 

 

2. Sõna demokraatia  kõige lähem tõlkevaste on (1 punkt): 

a) rahva valitsus 

b) rahva võim 

c) rahva esindus 

d) rahva kontroll 

 

3. Euroopa Liidus on kaks liikmesriiki, mille riiginimetuse sees on sõna demokraatia ja on 
seda vabariigi tähenduses? ( 2 punkti) 

a) …………………………………..Kreeka 

b) …………………………………..Küpros 

 

4. EIU Democracy Index jaotab maailma riigid tulemuse järgi nelja gruppi. Nendeks on 
täielikult demokraatlikud riigid, vigase demokraatiaga riigid, hübriidid ja autoritaarsed 
riigid. Arvesse on võetud 167 riiki. Alustades suurimast, reasta need neli gruppi vastavalt 
sellele, kui palju riike nende alla kuulub. ( 4 punkti) 

Esimesel kohal     ……………………………………. 

Teisel kohal          ……………………………………. 

Kolmandal kohal  ……………………………………… 

Neljandal kohal    ……………………………………… 

Õige järjestus: Vigased demokraatiad (57), Autoritaarsed režiimid (51), Hübriidid (40), 
Täielikud demokraatiad (19) 
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5. Neil kahel kaardil on kujutatud  Freedom House’i vabaduse erinevate tasandite levikut 
Euroopas 2016.a. – ühel neist on Vabadus maailmas (Freedom in the World) ja teisel 
Ajakirjandusvabadus (Freedom of the Press). Kumb vabadus on kummal kaardil? 
Märgistage need ära vastavalt kaardi all toodud numbritega. (2 punkti) 

a) Vabadus maailmas………………..1 

b) Pressivabadus…………………….2 

 

 

 

                                       1      2    

6.  Praegu peab erakonnal registreerimiseks olema 500 liiget. Erinevatel aegadel on selleks 
olnud ka kaks erinevat numbrit. Millised? (2 punkti) 

………………………200 

………………………1000 

 

7. Riigikogu liikme tagasikutsumiseks on vaja ( 1 punkt) 

a) selle valimisringkonna rahvahääletust 

b) oma erakonna vastavat otsust 

c) Riigikogu koosseisu 2/3 enamuse otsust 

d) ei ole võimalik üldse tagasi kutsuda 

 

8. Valijad saavad seadust muuta: (1 punkt) 

a) rahvaalgatuse kaudu 

b) rahvahääletuse kaudu 

c) vajaliku hulga (10 000) allkirja esitamise kaudu 

d) protestimiitingute intensiivsust arvestades 
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9. Milline neist pole fundamentaalne karakteristlik tunnus demokraatias? (1 punkt) 

a) Vabad ja avatud valimised 

b) Jagatud ressursid ja ühised varad 

c) Esindusvalitsus 

d) konkurents võimu nimel 

 

10. Demokraatlikku arengut rahvusvaheliselt toetav mõttekoda NDI (National Democratic 
Institute) annab iga-aastaselt välja demokraatia edendamise auhindu. 2013. aastal sai 
auhinna ka üks Eesti avaliku elu tegelastest. Kes? ( 2 punkti) 

...................................................... Toomas Hendrik Ilves 

 

11. Kes Eesti poliitikutest on saanud enim demokraatia ja Eesti riigi edendamisega seotud 
auhindu?( 1 punkt) 

1) Toomas-Hendrik Ilves 

2) Lennart Meri 

3) Mart Laar (Milton Friedman, Turgot', Lindebraekke ja Polak auhinnad) 

4) Ene Ergma  

 

12. Demokraatia arengul Euroopas hoiab silma peal Euroopa Nõukogu. Selle 
organisatsiooni liikmeriikide hulka ei kuulu ainult üks täies ulatuses Euroopas asuv riik 
(kui me ei arvesta Vatikani). Mis riik tänu oma ebapiisavale demokraatia arengule ei kuulu 
Euroopa Nõukogusse? ( 2 punkti) 

………………………………………… Valgevene 

 

13. Economisti demokraatia indeks koosneb viiest põhikomponendist: valimisprotsess, 
valitsuse toimimine, poliitiline osalemine, poliitiline kultuur ja kodanikuvabadused. 2016.a. 
uuringus Eesti puhul sai kõige madalama hinnangu üks neist komponentidest – 6,11 palli. 
Milline? (1 punkt) 

………………………………………..poliitiline osalemine 

 

14. Presidentaalne demokraatia on kõige arvukamalt esindatud (1 punkt) 

a) Aafrikas   b) Aasias 

c) Ameerikas   d) Euroopas 
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15. Sõnale „demokraatia“  on kõlaliselt lähedane „timokraatia“. Kas timokraatia on:(1 
punkt) 

a) demokraatia eriliik   b) oligarhia eriliik 

c) türannia eriliik   d) monarhia eriliik 

 
 
II Regionaalpoliitika. 15 küsimust, 22 punkti 
 
1. Milliseid muutusi aastatel 2000-2011 kujutab järgnev kaart?(1 punkt) 

 

 

a) Regionaalarengu edukus 

b) Töökohtade arvu muutus 

c) Üldine palgataseme muutus 

d) Rahvaarvu muutus 

 
2. Haldusreform jagab maavalitsuste ülesanded ühelt poolt ministeeriumite ja ametite ning 
teiselt poolt omavalitsuste vahel ära. Järgnevas loetelus kaks ülesannet jääb 
ministeeriumitele ja kaks omavalitsustele. Märgistage need ära vastavalt tähtedega M ja O. 
(2 punkti) 

a) rahvastikutoimingud………………………………O 

b) omavalitsuste ühinemised ………………………..M 

c) raamatukogude järelvalve…………………………M 

d) turvalisuse alase koostöö koordineerimine………..O 

Aastate vahemik 
2000-2011



5 
 

 

3. Omavalitsuste eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks on riigieelarves ette nähtud 
tasandusfond, 2016.aastal suurusega pisut üle 76 miljoni euro.   Kuid suur on selle fondi 
kaudu eraldatavate summade osakaal kõikide omavalitsuste tulubaasis, 2016.a. andmed. (1 
punkt)  

a) 1% 

b) 5% 

c) 10% 

d) 13% 

 

 4. Valla territooriumil paiknevad asulad jaotatakse nelja kategooriasse. Millistesse? (2 
punkti) 

………küla……………………………          ……alevik……………………………………. 

………alev……………………………          ……vallasisene linn………………………… 

 

5. 2011.a. rahvaloenduse järgi elas Eestis 1 294 236 inimest. Kas 1. I 2017 seisuga elas 
Eestis inimesi:(1 punkt) 

a) vähem 

b) rohkem 

 

6. Eesti regionaalarengu strateegia järgi hakkab üks regioon koosnema ainult ühest 
maakonnast või territoriaalsest üksusest. Kas see maakond või territoriaalne üksus on: ( 1 
punkt) 

a) Harjumaa 

b) Ida-Virumaa 

c) Saaremaa 

d) Tallinn 

 

7. Tallinna elanikkonna osakaal Eesti rahvastikust on umbes 31%. Kui suur on Tallinna 
osakaal Eesti sisemajandusemajanduse koguproduktist?(1 punkt) 

a) enam-vähem sama, mis Tallinna rahvastiku osakaal kogu Eesti rahvastikust 

b) umbes ¼ 

c) ligikaudu 40% 

d) mõnevõrra üle poole 
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8. 2015.a. eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku 47,6 miljonit eurot. Osa sellest tuli 
siseriiklikest programmidest, osa Euroopa Liidu fondidest. Kui suur oli siseriiklike 
programmide osakaal ja kui suur Euroopa Liidu osakaal, pisut ümardades: (1 punkt) 

a) 20%  ja  80% 

b) 1/3 ja 2/3 

c) pooleks 

d) 60% ja 40% 

 

9. Praegu eksisteerivad maavalitsused annavad oma tegevusest aru ühele ministrile ja 
kuuluvad ühe ministeeriumi valitsemisalasse.(2 punkt) 

a) millisele ministrile ………………………………..riigihalduse ministrile 

b) millise ministeeriumi ……………………………. Rahandusministeeriumi 

 

10. Peipsiveere programm  on mõeldud selle piirkonna ettevõtlusaktiivsuse ja inimkapitali 
arendamiseks ning Peipsi järve atraktiivsuse suurendamiseks.  Kuid tal on olemas ka 
kultuuriline mõõde. Mida see puudutab? (2 punkti) 

………………………………..(vanausuliste kogukond) 

 

11. Üks uutest ühendvaldadest moodustatakse kultuurilistel alustel? (2 punkti) 

…………………………………………………………….. Seto vald 

 

12. Mis on olulisim regioonide sotsiaal-majandusliku arenguolukorra erinevusi põhjustav 
rahvastikuprotsess Eestis? (1 punkt) 

1) Siseränne 
2) Rahvastiku vananemine  
3) Loomulik iibe 
4) Majanduslik toimetulek 

13. Valitsuse liige ametliku nimetusega „regionaalminister“ toimis aastatel 2004-2014. 
Selle aja jooksul täitsid vastavaid ülesandeid neli poliitikut. Nimetage neist ainult KAKS. (2 
punkti) 

……………………………….  
………………………………. 

Hanno Pevkur, Vallo Reimaa, Siim Valmar Kiisler, Jaan Õunapuu 
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14.  Eesti regionaalarengu strateegias on kasutatud terminit „suurem linnapiirkond“. Kas 
selle elanike arvuks on: (1 punkt) 

a) 50 000 elaniku 

b) 100 000 elanikku 

c) 300 000 elanikku 

d) 500 000 elanikku 

 

15. 2005.a. muudeti esimest korda taasiseseisvunud Eestis kahe maakonna piire, põhjuseks 
valdade ühinemine. Milliste maakondade piirid muutusid? (2 punkti) 

…………………………………Järvamaa 

…………………………………Lääne-Virumaa  

 

III Energiamajandus. 15 küsimust, 19 punkti 

1. Arvo Niitenberg on või on  olnud: (1 punkt) 

a) Eesti Energia praeguse juhatuse esimees 

b) Mart Laari valitsuse energeetikaminister 

c) Fortum Tartu omanik 

d) Erakond Eesti Rohelised esimees 

 

2. Elektrienergia ja soojuse tootmiseks enim kasutatav kütuseliik on põlevkivi. Järgnevalt 
esitatud loetelust on üks kütuse liik teisel kohal. Milline neist? (1 punkt) 

a) Turvas 

b) maagaas 

c) puit 

d) kivisüsi 

 

3. Kui suur on tuuleenergia osa Eestis tarbitud elektrist, 2015.a. andmed: (1 punkt) 

a) umbes 3 % 

b) umbes 9% 

c) umbes 15% 

d) umbes 20% 
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4. Eesti Energia müüb elektrit elanikkonnale kolme paketi põhjal. Millised need on?(3 
punkti) 

a) ………………………………………………kindel 

b) ……………………………………………..muutuv 

c) ………………………………………………..kombineeritud 

 

5. Kus asus Eesti esimene hüdroelektrijaam? (1 punkt) 
 

........................... Kunda 

 

6. Millise maavara tootmist riigiti on kujutatud kaardil? (Tumepunane-suur tootlikkus, 
tumeroheline-väike tootlikkus, valge-ei tooda, muud värvid – suure ja väikese tootmismahu 
vahel) (1 punkt) 

 

Maagaas 

 

7. Milline ministeerium tegeleb energeetikaga?(1 punkt) 

a) Keskkonnaministeerium 

b) Siseministeerium 

c) Maaeluministeerium 

d) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

 

8. Millises linnas asub OPEC'i peakontor? (1 punkt) 
 

a) Brüssel   b) Genf 

c) Viin    d) Oslo 
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9. Eesti eesmärk on tõsta 2020.aastaks taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises .... 
mitme protsendini?(1 punkt) 
a) 20% 

b) 25% 

c) 30% 

d) 35% 

 
10. Võrreldes 1990.aastaga on Euroopa Liidu-ülene eesmärk 2030.aastaks vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkogust kui  mitme protsendi võrra? (1 punkt) 
a) 30% 

b) 35% 

c) 40% 

d) 50% 

 

11. Kasvuhoonegaaside hulka paigutatakse neli gaasi või nende gruppi. Enim levinud on 
süsinikdioksiid, ühes grupis on fluoreeritud gaasid. Millised on kaks ülejäänut?(2 punkti) 

a)……………………………………………………… Metaan – CH4 

b) ……………………………………………………. Dilämmastikoksiid – N2O 

 

12. Euroopa Liidus oli 2015.a. keskmisele kodutarbijale elekter kõige kallim Taanis, pisut 
enam kui 30 senti kWh. Kui palju oli Eesti keskmise kodutarbija elektrihind odavam? (1 
punkt) 

a) umbes 10% 

b) ligikaudu 50% 

c) peaaegu 2,4 korda 

d) ligikaudu 3,6 korda 

 

13. Millised neist  Euroopa liidu liikmetest on kaks kõige  sõltuvamat riiki fossiilkütustest? 
(2 punkti) 

a) Poola  

b) Holland  

c) Küpros  

d) Malta 
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14. Eesti on saastekvootide müügist aastatel 2008-2015 saanud tulu: (1 punkt) 

a) umbes 110 miljonit eurot 

b) ligikaudu 220 miljonit eurot 

c) umbkaudu 330 miljonit eurot 

d) peaaegu 440 miljonit eurot 

 

15.  Kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine fikseeriti esmakordselt rahvusvaheliselt: 
(1 punkt) 

a) ÜRO keskkonnakonverentsil 1972 

b) nn Maa Tippkohtumisel (Earth Summit) Rio de Janeiros 1992 

c) Kyoto protokollis, 1997 

d) Pariisi kliimakonverentsil 2015 

 

 

IV USA presidendivalimised. 15 küsimust, 26 punkti 

 

1. Kuidas nimetatakse USA presidendi tagandamisprotseduuri inglise keeles? ( 1punkt) 
……………………………………impeachment 
 
 
2. Mis kuupäevadega viimaste presidendivalimiste tsüklis on tegemist?(3 punkti) 

a) 8. november 2016 – Valimiskogu valimised 

b) 19. detsember 2016 – Valimiskogu valib presidenti 

c) 20. jaanuar 2017- President annab ametivande 

 
3. Hillary Clinton on  töötanud enne presidendikandidaadiks saamist kahel poliitilisel 
üleriiklikul ametikohal. Millistel ?(2 punkti) 

a) ……………………….. Senati liige 2001-2009 

b) …………………………Riigisekretär (välisminister) 2009-2013 

 

4. Presidenti saab tagandada Kongress. Mida teeb selles protsessis kumbki koda?(2 punkti) 

a) Esindajate Koda ……………………. Algatab 

b) Senat …………………………………Otsustab  
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5. Millisel ametikohal oli enne asepresidendiks saamist Mike Pence? (1 punkt) 

………………………………………………Indiana kuberner 

 

6. Nii Donald Trump kui ka Hillary Clinton on ka varem seadnud üles oma kandidatuuri 
presidendivalimisteks. Millal?(2 punkti) 

a) Trump ……………………….. 2000.a. 

b) Clinton ………………………. 2008.a. 

 
 
7. USA-s on ajaloo jooksul toimunud 58 presidendivalimist. President selgub kõigepealt 
rahvahääletuste kaudu ja siis Valimiskogus. Kui mitmel korral on valimistulemused neis 
kahes institutsioonis erinenud? (1 punkt) 

a) mitte kordagi 

b) ühel korral 

c) neljal korral 

d) kaheksal korral  

 
8.  Sellel kaardil on  kujutatud Trumpi ja Clintoni valimistulemusi osariikide kaupa – 
Trumpi suurem võit, Clintoni suurem võit ja kus tulemus jäi enam-vähem viiki, vahe oli 
vähem kui 3% . Mis värv kajastab millist tulemust? (3 punkti) 

a) Trumpi suurem võit  …………………Punane…………….. …….Mis värv? 
b) Tulemused olid peaaegu viigis……… Hall…………………… Mis värv?  

      c) Clintoni suurem  võit…………………Sinine…………….. …… Mis värv? 
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9. USA presidendivalimiste valimiskogu (electoral college) koosneb 538 liikmest. See on 
moodustatud vastavalt kolme  poliitilise institutsiooni suurust arvestades.. Milliseid? (3 
punkti) 

…………………………………………….  435 Esindajatekoda 

…………………………………………….  100 Senat 

……………………………………………… 3 valijameest Columbia distriktist  

 
10. Üks neist pildil olevatest poliitikutest oleks saanud Hillary Clintoni võidu korral 
asepresidendiks? Kes see mees oli ning mitmendana on tema foto.. (2 punkti) 

……………………………………….. Tim Kaine 

……………………………………….. 2 

 

 

 

                    1                                 2                                        3                                   4 

 
11. Trump ja Clinton pidasid omavahel kolm teledebatti. Kõik need debatid toimusid 
ühesuguste institutsioonide seinte vahel. Milliste: (1 punkt) 

a) Telekompaniide CNN, FOX ja  NBC stuudiotes 

b) New Yorgi, Missouri ja Nevada osariigis asuvates ülikoolides 

c) Los Angelese, Washingtoni ja Detroiti pesapalli staadionitel 

d)  Kõik debatid toimusid New York Metropolitan Opera’s 
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12. Vabariikliku ja Demokraatliku Partei presidendikandidaadid selgusid nende 
erakondade valimiskongressidel. Kumb ametlikest kandidaatidest – Trump ja Clinton – olid 
neil valimistel suhteliselt edukamad ehk teisiti, kumma kandidaadi häälteprotsent oli 
kõrgem?( 1punkt) 

a) Clintonil oli kõrgem kui Trumpil 

b) Trumpil oli kõrgem kui Clintonil 

 

13. Ühes eripärases USA osariigis või valimispiirkonnas kogusid Trump ja Clinton kahe 
peale kokku ainult 74,4% häältest. Kas see oli? (1 punkt) 

a) Alaska 

b) Columbia piirkond 

c) Hawaii 

d) Utah 

 

14. Kus sai oma kõige suurema võidu  - häälteprotsenti arvestades - Trump ja kus Clinton? 
(2 punkti) 

Trump . ………………………………… Wyoming 

Clinton …………………………………. Columbia distrikt 

 
15. Trump on soovinud ka varem kandideerida presidendiks. Millise erakonna poolt? (1 
punkt)  
 
…………………………………. Reform Party 
 
 

 
 

 


