
Väike viktoriin, 7.–8. klass 

Nimi: ………………………………………………………………… Kool: …………………………………………………….. 

 

1. Millise ookeani uurimisse andis suure panuse Adam Johann von Krusenstern? 

……………………………………………….1p 

  Adam Johann von Krusenstern (1770–1846) 

2. Eesti rahvuslind on suitsupääsuke (1962) ja rahvuslill rukkilill (1968). 2007. aastast on rahvuskalaks räim. 

1992. aastal valiti aga Eestile ka rahvuskivi. Mis see on?  ..........................................................................1p 

3. 1910. aastal rajas ärimees Karl Kaddak sinna 

asulasse esimese sedalaadi 

tööstusettevõtte. Sellest ajast on huvitava 

maamärgina säilinud korsten koos omaniku 

nimega. Tänaseks on selle raudteeasula 

suurim tööandja ettevõte, kus toodetakse 

kolme liiki lupja, jahvatatud lubjakivi 

(fillereid), erinevaid lubja- ja 

dolokivikillustike, ehituslike täitematerjale 

ja põldude lupjamismaterjale. Mis kohast on 

jutt?.......................................................1p 

 
4.  See maailmas ilmselt ainulaadne laulupidu on toimunud kahel korral (2008; 2011) Rakvere lauluväljakul.    

Laulupeo idee autor on Rakvere teatri pealavastaja ja näitleja Üllar Saaremäe. 

………………………………………………………1p 

5. Mis on Rakvere muinasaegne nimekuju?  ...........................................1p 



6. Nimeta kõik Lääne-Virumaa linnad (kokku neli). a)……..…………………………… b) ……………………………………………. 

c)………… ………………………. d)………..…………………...   2p 

7. Nimeta Pandivere kõrgustiku kolm tuntumat ja kõrgemat mäge. a)………………………………………………. 

b)…………………………………….   c)………………………………………………..   2p 

8. Kes oli kujutatud Eesti 2 kroonise rahatähe peal? Ta sündis Piibe mõisas Järvamaal, mis tänasel päeval 

paikneb Lääne-Virumaal. Tema lapsepõlv möödus Lasila mõisas Virumaal. ……………………………………...1p 

9. Eile nägime Struve meridiaankaare tähist ja rääkisime sellest, et see kuulub UNESCO maailmapärandi 

nimistusse. Lisaks on samas nimistus veel üks objekt Eestist ja kolm Eestiga seotud nähtust on veel 

UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirjas. Nimeta lisaks Struve 

meridiaankaarele kokku siis neli kohta/nähtust Eestist, mis on UNESCO maailmanimekirjades. 

a)……..………………………… b) ………………………………………. c)…………………………………. d)………..…………………...   2p 

 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793–1864) 

10. Teatavasti paiknevad Lääne-Viru maakonnas suured fosforiidimaardlad. Eestis kaevandati fosforiiti 1924–

1991, seda peamiselt Maardu lähedal. 1980. aastatel oli plaan võtta kasutusele Toolse ja Rakvere 

maardlad, millele tekkis ühiskonnas suur vastupanuliikumine (nn fosforiidisõda), mis oli üks esimesi ja 

tähtsamaid vastupanuliikumisi NSV Liidu võimude vastu. Milleks aga fosforiiti peamiselt kasutatakse? 

…………………………………………………………………….1p 

 

 

11. Nimeta pikim jõgi, mis saab alguse Pandivere kõrgustiku nõlvadelt avanevatest allikatest. 

.....................................1p 



12. Näete väljavõtet Eesti reljeefikaardilt Assamalla ümbrusest. Millise loodusnähtusega on tegemist kaardi 

keskosas, kus paikneb palju „augukesi“?.................................1p 

 

 

13. Täida lüngad: Sakala – Viljandimaa, Pärnu Postimees – Pärnumaa, Vooremaa – Jõgevamaa, Läänemaa – 

Lääne Elu, Valgamaalane  – Valgamaa, Lääne-Virumaa – ……………………….…….., Ida-Virumaa – 

………………………………….2 p 

  



 

14. Näete ortofotot, mille keskosas on kaevandus. Küsime, mida sealt kaevandatakse (a), milleks seda 

kasutatakse (b) ja mis kohaga (c) on tegemist.  a)……………………………… b)…………………………………………… 

c)………………………………… 2p 

 

15. Maal on kokku avastatud 200 meteoriidiplahvatusel tekkinud struktuuri e. umbes üks struktuuriüksus 3 

mln. km² kohta. Eestis on avastatud 8 meteoriitseks peetavat struktuuri, mis on umbes üks struktuur 10 

000 km² kohta. See on ligi 300 korda enam kui Maal keskmiselt. Viimane teadaolev meteoriit, mis jättis 

jälje langes Eestis 1937. aastal Simuna lähedal. Mille pärast on Eestis sedavõrd palju meteoriidikraatreid? 

…………………………………………………………..1p 

 


