Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2013/2014

7. klass

Nimi ................................................... Kool ............................................. Õpetaja ......................................

Geograafiaolümpiaadi maakonnavooru küsimused 7. klassile
1. Loetle Türgiga piirnevad mered ja väinad.

3p

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
2. Mis riikide või loodusobjektidega on tegemist?

4p

a) Selle riigi pealinn asub kõige kaugemal põhjas. Nimeta riik ja pealinn. ……………….....…………………………….
b) Kaks riiki Ameerika maailmajaos, kellel puudub merepiir?

…………………………………………………………..

c) Maailma pikim riik (maismaa ulatus põhjast lõunasse üle 4500 km). ………………....……………………….
d) Euroopa pikim ja suurima valgalaga jõgi, algab Valdai kõrgustikult. Jõge kutsutakse vene kultuuris sageli
hellitavalt „emakeseks“. ………………………………………………………..
3. Vaata Uuest maailma atlasest lk 9. a) Mille poolest erineb aerofoto kaardist?

2p

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........................................................................................................................................................…….
b) Vaata samalt leheküljelt kaarte 1‐4 (kaardi number punasega vasakul ülaservas).
Mis kaardi kohta käivad need väited?

4p

Selle kaardi mõõtkava on kõige suurem.
…………………………………..
Selle kaardi abil on välisturistil kõige parem liikuda reisisadamast Toompeale. ……………………..
Seda kaarti on kõige rohkem üldistatud. ………………………………
Sellel kaardil on kujutatud kõige väiksemat maa‐ala. ……………………………
4. Lahenda kaardi põhjal.
8p
Kui kaugele jääb Vainu talu Tamme talust a) linnulennul ................... ja mööda teed ...................?
Kas Vainu talu juurest näeb Tamme talu? Põhjenda Jah / Ei ………………………………………………………….
………………………………………………………………………
Vainu talust 1 km kaugusele asimuudil 315° tahetakse rajada mobiilimast. Tähista see koht ristikesega
kaardil.
Tähista jõe lõik, kus on kõige kiirem vool.
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5. Vii kokku iga väide õige kohaga kaardil, lisa vulkaani nimi ja riik, kus see asub.

4p

a) Aktiivseim vulkaan Euroopas, mis purskas alles hiljuti. ………………………..
b) Maailma suurim (massilt ja mahult) vulkaan.

………………………………………..

c) Vulkaan, mis on ühtlasi Ameerika maailmajao kõrgeim tipp.

………………………………………

d) 5895 m kõrgune vulkaan, keset tasandikke, mille jalamil on rahvuspark. ……………………………………
6. Selgita Tšiili süviku näitel, kuidas on ookeanidesse tekkinud süvikud. Kasuta vastuses mõisteid
ookeaniline ja mandriline laam ning konkreetsete laamade nimetusi.
2p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………
7. Vaata pildilehelt pilti 1. Mis probleemile vihjab karikatuur?..........................................................

2p

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Järgnevad faktid aitavad kindlaks teha joonisel oleva saare. Kuid faktide seas
on väiteid, mis selle saare kohta ei käi. Tõmba need maha.
2p
A. kuni 1972. aastani kandis saar Tseiloni nime; B. saar on jagatud kahe riigi
vahel; C. saarel asub samanimeline riik; D. saar on tähtis teekasvatuse
piirkond; E. Saart eraldab mandrist Palki väin, F. saare rannikuvetes leidub
naftat; G. rahvuseliselt kirju piirkond, kus elavad tamilid, singalid, indialased
ja draviidid.
Mis saarega on tegemist? ………………………………………………………………….
9. Mis on ökodukt?

2p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Otsusta atlase põhjal, kas järgmised väited on tõesed või väärad.

4p

Põltsamaa lähiümbruses on rahvastiku tihedus suurem kui Lihula ümbruses.

Tõene/Väär

Emajõe vooluhulk on suurem kui Pärnu jõe vooluhulk.

Tõene/Väär

Ida‐Viru, Pärnu ja Läänemaa on kõige soostunumad maakonnad.

Tõene/Väär

Endla looduskaitseala territoorium jääb nii Jõgeva, Lääne‐Viru kui ka Järvamaale. Tõene/Väär
11. Loetle Saaremaal kasutatavaid taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid.

4p

Taastuvad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Taastumatud: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Miks on Põhjalahe põhjaosas vee soolsus Läänemere madalaim?

3p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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13. Võrdle atlase põhjal Põhjamerd ja Vahemerd.
Näitaja

7. klass
7p

Põhjameri

Vahemeri

14. Mis riikide esindajad esitlesid Miss Universum 2013 valimisel oma rahvuskostüüme? Tee loetelust õige
valik.
Peruu, Soome, Kenya, Kanada, India, Korea, Suurbritannia, Ungari.
4p
Foto 1 …………………..

Foto 2 …………………… Foto 3…………………………..

Foto 4 ……………………..

15. Vii kokku ranniku foto (A‐E) vastava kohaga kaardil. Lisa, mis pinnavormi on fotol kujutatud.
Koht kaardil 1
foto ………
…………………………………………………………….
Koht kaardil 2
foto ………
…………………………………………………………….
Koht kaardil 3
foto ………
…………………………………………………………….
Koht kaardil 4
foto ………
…………………………………………………………….
Koht kaardil 5
foto ………
…………………………………………………………….

5p
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