
Väike viktoriin, 9. klass ja gümnaasium 

Nimi: …………………………………………………………………  

Kool: …………………………………………………….. 

 

1. Millise mõisa aladele tekkis Otepää alevik? Juuresolev kaart pärineb 1940. aastatest.  

 
 

2. Millise Otepää kõrgustikult lähtuva jõgikonna kaudu voolab kõrgustikult ära Väikesel Munamäel 

sadav vihm? …………………………………………………….. 1p 

 

3. Kui palju meetreid langeb Tartu maratoni suusataja sõites Otepäält Elvasse? Joonisel on toodud 

Tartu maratoni profiil. ……………………………………. 1p 

 

 

 

 

………………………………………… 1p 



4. Eesti kirjandusloos on mitmed kirjanikud kirjutanud tuntuks oma kodupaiku (Tammsaare ja 

Kõrvemaa, Luts ja Palamuse/Paunvere). Milline Eesti kirjanik on pärit ning ammutanud ohtralt 

inspiratsiooni Kuutsemäe ümbrusest?  

 
 

5. Otepää on teatavasti Eesti talvepealinn. Kus asuvad Eesti suvepealinn, kevadpealinn ja 

sügispealinn. ………………………………………………………………………………………………………………2p 

6. Pühajärve äärest on pärit esimene Eesti geoloogiaprofessor ning ka Pühajärve uurija. Kes?  

 
 

7. Milliste kihelkondade maa-alale jääb Otepää kõrgustik? (kokku kuus) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3p 

 

8. Pühajärv on vaieldamatult Eesti enimmaalitud loodusgeograafiline objekt. Ühte Eesti kunstnikku 

kutsutakse lausa Pühajärve maalijaks. Tal oli järvel lausa spetsiaalselt maalimiseks kohandatud 

paat ja järve ääres maja. Kes?  

 
 

………………………………………… 1p 

………………………………….. 1p 

………………………………………. 1p 



9. Esimene sinimustvalge lipp pühitseti Otepää kiriklas 4. juunil 1884. a. Milline on Eesti lipu 

seaduse järgi lipu pikkuse ja laiuse suhe? ………………………………………………… 1p 

 

10. See kuulus baltisaksa ja eesti päritolu zooloog, maadeuurija ja geograaf sündis 1815. aastal 

Peterburis. Ta oli üks Vene geograafiaseltsi rajajatest. Tema järgi on maailma kaardil nimetatud 

9. kohanime, valdavalt Euraasia põhjaaladel. Muuhulgas on panuse andnud tõukarjade 

arengusse Eestis. Suri 1894. aastal ja on maetud kodukalmistule Hellenurmes.  

 
 

11. Millise valla territooriumile jääb muusikaüritustega tuntud Lutike külas asuv Leigo talu?  

……………………………………………….. 1p 

12. Kes Eesti krooni rahatähtedel olnud isikutest on tihedalt seotud Otepääga? 

……………………………………… 1p 

 

………………………………………… 1p 



13. Kelle tegevuse läbi selgusid esimesed Eesti ala mägede kõrgused? Tema nimeline geodeetiline 

kaar kuulub alates 2005. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse. 

 
 

14. Otepää kuulub tänasel päeval Valgamaasse. Milliste maakondade (2) koosseisu on Otepää 

kuulunud aga ajalooliselt (nii muinasajal kui hiljem).  

…………………………………………………………………………………….. 2p 

15. Pühajärve teevad maaliliseks kahtlemata ka saared, millest tuntuimad on kindlasti Sõsarsaared. 

Millest selline nimi?  ………………………………………………… 1p 

16. Millise maailmakuulsa ehitise järgi kutsutakse Tehvandi spordikeskuse peamist majutusmaja? 

………………………………………. 1p 

 

………………………………………………. 1p 


