1. Selgita lühidalt, mida on karikatuuril kujutatud?

2. „Telli“ US Census Bureau kodulehelt Armeenia, Aserbaidžaani ja Georgia rahvastikupüramiidid
2000. ja 2014. aasta kohta.
http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
Miks on viimase 15 aasta jooksul nendes riikides sündide arv suurenenud?

3. Kakao maailmaturu hind on viimastel aastatel üha tõusnud ja šokolaadist, mille peamiseks
tooraineks on kakao, on saamas luksuskaup. Kasuta FAO statistikat, et uurida kakaotootmise tausta
http://faostat3.fao.org/home/E Teistes allikates võivad olla teistsugused andmed, mida õigeks ei
loeta. Täida lüngad.
2002-2012 on kakaotoodang (cocoa, beans) kasvanud …………… miljoni tonni võrra.
2012 aastal tootis kõige enam kakaoube Cote d’Ivoire, järgnes …………… ja siis …………… .
Ühel peamisest kakao eksportijast …………… langes eksport 2010-2011 aastatel …………… tuhat tonni.
Erinevatest allikatest on läbi käinud mitmeid kakao hinna tõusu põhjusi . Otsusta, mis väidetest on
tõesed st mõjutavad otseselt kakao hinda.
• Sisepoliitilised pinged kakaod eksportivates riikides ja ekspordi ebastabiilsus.
• Nõudluse kasv, eriti Aasia kasvaval turul.
• Kliimamuutustest tingitud kakao saagikuse oluline langus maailmas viimase 10 aasta jooksul.
• Šokolaadi tarbimise kiire kasv Euroopas.
• Järjest populaarsemaks muutunud tumeda šokolaadi (kakao sisaldus 70% ja rohkem)
tarbimine.
• Suur hulk kakaoistandustest on hävinud Austraalia suurtes metsatulekahjudes. Vasta
• Kasvanduste pindalade vähenemine maailmas viimase 10a jooksul.
Mis märk Kalevi šokolaaditahvlitel näitab seost õiglase kakaotootmisega? Kirjuta logol olevad tähed:
……………

4. Vaata joonist ja analüüsi Kiili valla ja Kasepää valla edetabelis paiknemise põhjuseid nende
geograafilise asendi ja statistiliste näitajate alusel. Statistilised näitajad leiad http://www.stat.ee
lehelt.

2013. aastal oli rahvaarv Kiili vallas …………… ja Kasepää vallas ……………
65-aastaste ja vanemate osakaal oli Kiili vallas …………… % Kasepää vallas …………… %
Palgatöötaja kuukeskmine brutopalk 2013. aastal oli Kiili vallas …………… EUR ja Kasepää vallas …………
EUR
Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks on üldjuhul …………… suurema rahvaarvuga ja ……………
palgaga omavalitsustes.
Geograafiliselt asub …………… indeksi väärtusega Kasepää vald ……………
ja …………… indeksi väärtusega Kiili ……………

5. Oletame, et sa sõidad Tudulinnast Oonurme suunas mööda maanteed, mis on tähistatud numbriga
88. Alustad Tudulinnast maantee number 88 ja tänav Pikk ristist ning lõpetad sõidu punktis N59.1345
E26.9057.
Kasuta internetis leiduvat kaardirakendust http://kaart.delfi.ee/
Võid kasutada ka teisi rakendusi, kuid arvesta sellega, et maakasutust on hinnatud Maaameti
ortofotode järgi, mida kuvatakse ka viidatud rakenduses.
Kui pikk on teekond? …………… km
Mis on linnulennuline vahemaa? …………… km
Mis ilmakaares sõit valdavalt toimub? ……………
Mitu silda tuleb sellel teekonnal ületada? …………… tk
Kui peaksid jagama maakasutuse kaheks: mets (sinna sisse läheksid ka metsatöödega alad sealhulgas
lageraied) ja muu maa, siis kui suur osa sõidust kulgeks nii et kahel pool teed on mets. …………… km

