
Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA  
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
Ülesanne  1  (5 punkti)  ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG 
 
Ökoloogiline jalajälg (edaspidi ökojalajälg) on mõõdupuu, millega mõõdetakse 
tegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist.  
 

1. Kui suur on Eesti ökojalajalg? 
   
 
2. Võrdle Eesti elaniku(EE) ökojalajälge maailma elaniku(ME)  ja ka Euroopa 

Liidu(EL) elaniku jalajäljega. Mida järeldad? 
 
   
 
3. Mis juhtub siis, kui ökojalajälg ületab keskkonnaruumi piiri? 

 
 

  
 
4. Selgita mõõturi abiga, millist energiat kasutades on ökojalajälg kõige väiksem? 

   
 

5. Võrdle mõõturil 1000 km sõitu aastas üksinda autos ja ühistranspordis. Kummal 
juhul on ökojalajälg väiksem? Kumba transporti tuleb eelistada? 

 
   
         
6. Euroopa Liidus märgistatakse loodussõbralikke tarbekaupu, pesupulbrit, jalatseid 

ja riideid logoga, millega märgistatakse “rohelisi” tooteid.  
     a) Kuidas nimetatakse seda logot? 
     b) Joonista see logo.  
 
 
   
 
7. Samasuguseid (nagu “rohelisi” tooteid märgistavaid)logosid võib kohata ka 

hotellidel, kodumajutuskohtadel, noortehotellidel ja telkimiskohtadel.  
      Millele see logo siis osutab? 
  
   
       
Allikad:  



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. -24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA  
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  2  (5 punkti)   ALPIDESSE SUUSATAMA 
 
Juba planeerivad lumelaudurid ja suusatajad sõite parematesse suusakeskustesse talve 
nautima. Alpiexpress pakub sõite 16 tuntumasse suusakülla Alpides. 
 

1. Täida tabel 
         RIIK            TUNTUMAD SUUSAKÜLAD  
Austria  

 
 Meribel, Val d`Isère 
Itaalia  
 Zermatt 

    
   
2.  Selgita välja, millises suusakeskuses on     
a)  pikim laskumine –  
b)  kõrgeim tõstuk –  
c)  kõige kõrgemal asuv küla –  
d)  kõige odavam kogu suusakomplekti laenutus  -  
e)  teie laual oleva Toblerone šokolaadiümbrise peal kujutatud Alpide Kuningannaks 
 kutsutud mäemassiiv -          
            
 
3. Kui palju maksab 12-13aastasele lapsele turismireis Tallinnast  Meribeli  

ajavahemikul 20. 03. – 27. 03. 2010.a.?      
     
      
      4.   Kui pikk on vahemaa Tallinnast  linnulennul Salzburgi, kust pääseb enamikesse 
 suusakeskustesse?  
     
 
 
 
 
 
 
 Allikad:                                                                                                                                                             



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA  
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________
_ 
Ülesanne  3  (5 punkti)   RAHVUSVAHELINE ASTRONOOMIAAASTA 
 
Aasta 2009 on maailma astronoomidele eriline - see on rahvusvaheline astronoomiaaasta, 
millega on kaasnenud tavalisest suurem astronoomide tegevuse populariseerimine ja 
maailma suurem huvi astronoomia vastu. 
 
 
1. Mida tähendab astronoomia? 

   
         
         

2. Päike on kas planeet, täht, asteroid või komeet. (Tõmba õigele variandile joon alla) 
             
3. Päikesesüsteemi kuuluvad Päike, selle ümber tiirlevad planeedid koos oma kuudega, 

asteroidid ja komeedid. 
 
      Korrasta tabel, leides vastused puuduvatesse lahtritesse. 

PLANEET KESKMINE 
KAUGUS 
PÄIKESEST  
(106  km) 

             LÜHIKE ISELOOMUSTUS 

 57,9 kõige lähem planeet Päikesele, väike, kivine 
 

Veenus 108,2  
 

 149,6 2/3 pinnasest kaetud veega, ülejäänud pinna 
moodustavad mandrid 

 227,9   
 

Jupiter 778,3  
 

Saturn  paistab maalt kui hele, kollane täht 
 

 2871 palja silmaga vaevu nähtav 
 

Neptuun  kõige kaugem neljast hiiglaslikust 
gaasplaneedist, sinine, tuuline ja külm 

Pluuto 5913  
 

         
          



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

   
4. Kuulsaim foto, mis kosmoses iial tehtud, on inimese jalajälg Kuul. 

      Kes astus esimese inimesena  Kuule ja millal? 
 
 
 

5. Kosmoserändureid nimetatakse tavaliselt kosmonautideks või astronautideks. Kuidas 
aga nimetavad neid hiinlased?  
 

   
  
6. Reasta alljärgnevad meteoriidikraatrid suuruse järjekorras ja kirjuta nende asukohad. 
 Tsõõrikmäe, Chicxulubi, Popigai, Tookoonooka, Neugrundi 
 
  
JRK.NR METEORIIDIKRAATER ASUKOHT 
   
   
   
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikad: 
  
                   



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  4  (5 punkti)   TERVISLIK TOITUMINE 
 
 

Tervisliku toiduvaliku peamised põhimõtted on vastavus vajadusele, mitmekesisus, 
tasakaalustatus ja mõõdukus. 
 
1. Selgita, mida tähendab toidu tasakaalustatus? 
 
 
 
 
2. Lapse energiavajadus oleneb lapse vanusest, kehalisest aktiivsusest ja organismi 

eripärast. Vanusele vastava keskmise energiavajaduse saab välja arvutada.  
 Arvuta, milline on Sinu energiavajadus (mitu kilokalorit). 
 
 
 
 
3. Päeva jooksul kasutatavaid toiduaineid aitab valida toidupüramiid, mis näitab, 

milliseid toiduaineid vajame kõige rohkem, milliseid vähem. 
 Leia koolilapse toidupüramiid, uuri seda ja otsusta, milliseid toiduaineid tuleb 
 kasutada kõige vähem? 
 
 
 
4. Kala soovitatakse süüa paar korda nädalas. Miks? 

 
 
 

5. Marabou šokolaaditahvli ümbrispaberil on kirjas, et 100 g seda toodet sisaldab 
535 kcal energiat. Šokolaaditahvel  kaalub 130g.  

 a) Mitu kilokalorit energiat saad, kui sööd ära terve tahvli šokolaadi? –  
 
      b) Mitu tahvlit seda šokolaadi kataks Sinu ööpäevase energiavajaduse? –  
 
 c) Miks ei ole hea toituda ainult šokolaadist? 
 
 
Allikad:  



Õpioskuste vabariiklik võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  5  (5 punkti)   TULEOHUTUS JA TURVALISUS  
 
 
 
Palun otsusta, milline variant (variandid) on lause lõpetamiseks õige(d), ja tähista 
see (need) ristiga. 
 

1. Alates 1, juulist 2009 on igas kodus kohustuslik 
a) tulekustuti 
b) suitsuandur 
c) vinguandur  
d) tuletekk 
 
2. Kui soovin teada, millistes tingimustes ja kus võib tuld teha, helistan numbrile 
a) 112 
b) 110 
c) 1524 
d) 911 
 
3. Hädaolukordadest esimesse riskirühma Eestis kuuluvad 
a) massiline korratus 
b) massiline põgenike sisseränne riiki 
c) suure tulekahju/plahvatusega seotud hädaolukord 
d) kolmanda astme reostus merel 
 
4. Tulekahju korral on inimese tervisele kõige ohtlikum 
a) kuumus ja leek 
b) põlemisel eralduv suits ja vingugaas 
c) põlemisel eralduv süsihappegaas 
d) hapnik 
 
5. Kõrge temperatuur põlevas ruumis on kõige ohtlikum inimese 
a) nahale 
b) silmadele 
c) hingamisteedele 
d) siseorganitele 
 
6. Suitsusest või põlevast ruumist lahkudes on kõige ohutum liikuda 
a) võimalikult kiiresti joostes 
b) roomates või võimalikult põranda lähedal liikudes 
c) toetudes käega vastu seina, järgides parema käe reeglit 



Õpioskuste vabariiklik võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

 
7. Tulekustutite klassitähistest on õige 
a) M-klassi kustuti – mõeldud metallide kustutamiseks 
b) B-klassi kustuti – kustutab gaaside tulekahjusid 
c) A- klassi kustuti – kustutab tahkeid, peamiselt orgaanilise päritoluga aineid 
d) F-klassi kustuti – metallide kustutamiseks 
 
8. Tule kustutamiseks tulekustutiga tuleb pidada meeles, et 
a) tuld kustutatakse alla tuult  
b) kustutamist alustatakse tulekolde keskelt, mitte äärest 
c) kustutatakse leegi jalga, mitte latva 
d) õli- ja bensiinileeki kustutatakse võimalikult kõrgelt 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA ( VASTUSED) 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  1  (5 punkti)   ÕKOLOOGILINE JALAJÄLG 
 
Ökoloogiline jalajälg on mõõdupuu, millega mõõdetakse tegevuseks vajaliku 
loodusressursi kasutamist. 
 

1. Kui suur on Eesti elaniku keskmine ökojalajalg? 
  6,5 gha/in.a     0,5p 
 
2. Võrdle Eesti elaniku(EE) ökojalajälge maailma elaniku jalajälje(ME)  ja Euroopa 

Liidu elaniku (EL) jalajäljega. Mida järeldad? 
  Eesti elaniku jalajälg on MM -I omast rohkem kui 2 korda suurem, 
samuti on  ka suurem EL-I omast.    1p 
 
3. Mis juhtub siis, kui ökojalajälg ületab keskkonnaruumi piiri? 
  Raiskame ressursse ja tekitame rohkem saastet, kui bioloogilised  
  süsteemid seda siduda jõuavad.  0,5p 
 
4. Selgita mõõturi abiga, millist energiat kasutades on ökojalajälg kõige väiksem? 

  Tuuleenergiat    0,5p 
 

5. Võrdle mõõturil 1000 km sõitu aastas üksinda autos ja ühistranspordis. Kummal 
juhul on ökojalajälg väiksem? Kumba transporti tuleb eelistada? 

  Eelistada tuleb ühistransporti, sest siis on ökojalajälg väiksem. 
        1p 
6. Euroopa Liidus märgistatakse loodussõbralikke tarbekaupu, pesupulbrit, jalatseid 

ja riideid logoga, millega märgistatakse “rohelisi” tooteid.  
a) Kuidas nimetatakse seda logot? 
b) Joonista see logo.  
 
  Lillelogo      1p 
 
7. Samasuguse logoga  märgistatakse ka hotelle, kodumajutuskohti, noortehotelle ja 

telkimiskohti.  
      Millele see logo siis osutab? 
  Osutab, et majutuskoht piirab oma energia - ja veetarbimist,   
  vähendab saastekogust, kasutab taastuvaid  enegiaallikaid. 
        0,5p 
Allikad: Õkoloogilise jalajälje ketas(mõõtur) 
          Euroopa reisijuht 2007 



Õpioskuste ülevabariigiline võistlus 23. -24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA (VASTUSED) 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  2  (5 punkti)   ALPIDESSE SUUSATAMA 
 
Juba planeerivad lumelaudurid ja suusatajad sõite parematesse suusakeskustesse talve 
nautima. Alpiexpress pakub võimalust sõita 16 tuntumasse suusakülla. 
 

1. Täida tabel 
         RIIK            TUNTUMAD SUUSAKÜLAD  
Austria Ramsau, Mayrhofen, St. Anton, Serfaus, Obertauern, 

Ischgl, Flachau, Schladming, Söll, Sölden, Alpituur Zell am 
See 

Prantsusmaa Meribel, Val d`Isère 
Itaalia Monterosa Ski, Val Gardena 
Šveits Zermatt 

           
    Iga suusaküla ja riik  0,10 p   1,5 p 
 
2.  Selgita välja, millises suusakeskuses on     
a)  pikim laskumine – Zermatt (22 km)  
b)  kõrgeim tõstuk – Val d`Isère (3456m) 
c)  kõige kõrgemal asuv küla – Val d`Isère (1850m) 
d)  kogu suusakomplekti kõige odavam laenutus  - Mayrhofen (1200EEK) 
e)  Toblerone šokolaadiümbrise peal olev Alpide Kuningannaks kutsutud mäemassiiv 
       - Zermatt 
           2,5 p 
 
3. Kui palju maksab 20. 03 – 27. 03. 2010. a.turismireis Meribeli 12-13aastasele 

lapsele?      12690 EEK        
          0,5 p 

          
      4.   Kui pikk on vahemaa Tallinnast  linnulennul Salzburgi, kust pääseb enamikesse 
 suusakeskustesse?  
 
      1487,5 km (kaardilt mõõtes) 
            0,5 p   
 
 
 
Allikad: Alpiexpressiga Alpidesse, Diamond Travel OÜ 
  Kooliatlas, Otava 1995, lk 18-19                                                                                                                                                             



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. -24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA (Vastused) 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________
_ 
Ülesanne  3  (5 punkti)   RAHVUSVAHELINE ASTRONOOMIAAASTA 
 
Aasta 2009 on kogu maailma astronoomidele eriline - see on rahvusvaheline astronoomia 
aasta, millega kaasneb tavalisest suurem astronoomide tegevuse populariseerimine ja 
maailma suurem huvi astronoomia vastu. 
 
 

1. Mida tähendab astronoomia? 
  Teadus, mis uurib taevase maailmaehitust ja seadusi 

        05 p 
         
2. Päike on kas planeet, täht, asteroid või komeet. (Tõmba õigele variandile joon 

alla) 
        0,5 p    
    

3. Päikesesüsteemi kuuluvad Päike, selle ümber tiirlevad planeedid koos oma 
kuudega, asteroidid ja komeedid. 

      Korrasta tabel. Leides vastused puuduvatesse lahtritesse. 
PLANEET KESKMINE 

KAUGUS 
PÄIKESEST  
(106   km) 

             LÜHIKE ISELOOMUSTUS 

Merkuur 57,9 kõige lähem planeet Päikesele, väike, kivine 
 

Veenus 108,2 kõige kuumem planeet 
 

Maa 149,6 2/3 pinnasest kaetud veega, ülejäänud pinna 
moodustavad mandrid 

Marss 227,9  Maaga kõige sarnasem, kuiv, kivine, punakas  
 

Jupiter 778,3 kõige suurem ja massiivsem planeetidest, 
gaasist hiiglane  

Saturn 1429 paistab maalt kui hele, kollane täht 
 

 2871 palja silmaga vaevu nähtav 
 

Neptuun 4504 kõige kaugem neljast hiiglaslikust 
gaasplaneedist, sinine, tuuline ja külm 

Pluuto 5913 Kõige väiksem, külmem ja kaugem 
 

    Iga märge 0,20 p  2 p 



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. -24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

           
 
4. Kuulsaim foto, mis kosmoses iial tehtud, on inimese jalajälg Kuul. 
      Kes astus esimese inimesena Kuule ja millal? 
   USA astronaut Neil Amstrong  1969.aastal 
        0,5 p 

     5.   Kosmoserändureid nimetatakse tavaliselt kosmonautideks või astronautideks.            
Kuidas aga nimetavad neid hiinlased?  
 
   Taikonautideks   0,5 p 

 
   
  
5. Reasta alljärgnevad meteoriidikraatrid suuruse järjekorras ja kirjuta nende a sukohad. 
 Tsõõrikmäe, Chicxulubi, Popigai, Tookoonooka, Neugrundi 
 
  
JRK.NR METEORIIDIKRAATER ASUKOHT 
1. Chicxulubi Mehhiko 
2. Popigai Venemaa 
3. Tookoonoova Austraalia 
4. Neugrundi Soome laht 
5. Tsõõrikmäe Kagu-Eesti 
 

         1 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikad: 
 Õpilase teadusentsüklopeedia, Varrak, Tallinn, lk 259, 268, 274-284, 294 
 A ja O, Taskuteatmik 2003, lk 21, 27 
  
                   



Õpioskuste üleriigiline võistlus 23. – 24.oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA (VASTUSED) 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  4  (5 punkti)   TERVISLIK TOITUMINE 
 
 

Tervisliku toiduvaliku peamised põhimõtted on vastavus vajadusele, mitmekesisus, 
tasakaalustatus ja mõõdukus. 
 
1. Selgita, mida tähendab toidu tasakaalustatus? 
 
  Tuleb jälgida, et päevasest koguenergiast moodustaksid süsivesikud 
55-60%, toidurasvad 25-30%, toiduvalgud 10-15% ja kiudained 25-35g 
        0,5 p 
2. Lapse energiavajadus oleneb lapse vanusest, kehalisest aktiivsusest ja organismi 

eripärast. Vanusele vastava keskmise energiavajaduse saab välja arvutada.  
 Arvuta, milline on Sinu energiavajadus (mitu kilokalorit)? 
 
  Vanus aastates korrutada 100-ga ja liita 1000kcal 
  (näiteks 12aastase lapse keskmine energiavajadus on 2300kcal) 
        1 p 
 
3. Päeva jooksul kasutatavaid toiduaineid aitab valida toidupüramiid, mis näitab, 

milliseid toiduaineid vajame kõige rohkem, milliseid vähem. 
 Leia koolilapse toidupüramiid, uuri seda ja otsusta, milliseid toiduaineid tuleb 
 kasutada kõige vähem? 
 
  Rasvad, õlid, maiustused, suhkur, pähklid 
        0,5 p 
4. Kala soovitatakse süüa paar korda nädalas. Miks? 

 
  Kala sisaldab südamele kasulikke oomega 3-rasvhappeid ja D-
 vitamiini      0,5 p 
 

5. Marabou šokolaaditahvli ümbrispaberil on kirjas, et 100 g seda toodet sisaldab 
535 kcal energiat. Šokolaaditahvel  kaalub 130g.  

 a) Mitu kilokalorit energiat saad, kui sööd ära terve tahvli šokolaadi? – 695,5 kcal 
      b) Mitu tahvlit seda šokolaadi kataks Sinu ööpäevase energiavajaduse? – 3,3 
 c) Miks ei ole hea toituda ainult šokolaadist? – see ei ole tervislik toitumine  
    a) – 1 p, b) – 1p, c – 0,5 p 2,5 p 
   
 

Allikad: Lapse toitumine ja kehakaal, Tervise Arengu Instituut, Oü Lege Artis 2008 
         Voldik “Teed oma südamele liiga” 



Õpioskuste vabariiklik võistlus 23. – 24. oktoobril 2009 Kärdla Ühisgümnaasiumis 

KIRJU TUBA (VASTUSED) 
 
KOOL_______________________________________PUNKTE________ 
 
 
Ülesanne  5  (5 punkti)   TURVALISUS 
 
 
Palun otsusta, milline variant (variandid) on lause lõpetamiseks õige(d), ja tähista 
see (need) ristiga. 
 

1. Alates 1, juulist 2009 on igas kodus kohustuslik 
a) tulekustuti 
b) suitsuandur  x 
c) vinguandur  
d) tuletekk 
        0,5 p 
2. Kui soovin teada, millistes tingimustes ja kus võib tuld teha, helistan numbrile 
a) 112 
b) 110 
c) 1524 x 
d) 911 
        O,5 p 
3. Hädaolukordadest esimesse riskirühma Eestis kuuluvad 
a) massiline korratus  x 
b) massiline põgenike sisseränne riiki 
c) suure tulekahju/plahvatusega seotud hädaolukord x 
d) kolmanda astme reostus merel 
        1 p 
4. Tulekahju korral on inimese tervisele kõige ohtlikum 
a) kuumus ja leek 
b) põlemisel eralduv suits ja vingugaas x 
c) põlemisel eralduv süsihappegaas 
d) hapnik 
        0,5 p 
5. Kõrge temperatuur põlevas ruumis on kõige ohtlikum inimese 
a) nahale 
b) silmadele 
c) hingamisteedele x 
d) siseorganitele 
        0,5 p 
6. Suitsusest või põlevast ruumist lahkudes on kõige ohutum liikuda 
a) võimalikult kiiresti joostes 
b) roomates või võimalikult põranda lähedal liikudes x 
c) toetudes käega vastu seina, järgides parema käe reeglit 
        0,5 p 
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7. Tulekustutite klassitähistest on õige 
a) M-klassi kustuti – mõeldud metallide kustutamiseks 
b) B-klassi kustuti – kustutab gaaside tulekahjusid 
c) A- klassi kustuti – kustutab tahkeid, peamiselt orgaanilise päritoluga aineid x 
d) F-klassi kustuti – metallide kustutamiseks 
        0,5 p 
8. Tule kustutamiseks tulekustutiga tuleb pidada meeles, et 
a) tuld kustutatakse alla tuult  x 
b) kustutamist alustatakse tulekolde keskelt, mitte äärest 
c) kustutatakse leegi jalga, mitte latva  x 
d) õli- ja bensiinileeki kustutatakse võimalikult kõrgelt 
        1 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikad:  Margo Klaos “Õnnetusjuhtumid ja turvalisus”, AS Printon Trükikoda 
2007 Tartu, lk  14, 27, 34, 36, 39 
          Voldik “Suitsuandur” 
          Voldik “Kodu tuleohutuks” 


	KIRJU1
	KIRJU2
	KIRJU3
	KIRJU4
	KIRJU5
	KIRJU1vastused
	KIRJU2vastused
	KIRJU3vastused
	KIRJU4vastused
	KIRJU5vastused

