9. klassi TEST arvutis
1. Graafikutel on kujutatud nelja näitaja muutumist ühe ööpäeva jooksul. Lohista iga graafiku
juurde õige pealkiri. Üks pealkiri jääb üle, see tõsta graafikute alla.

2. Lohista kivimi nimetus Pakri panga läbilõikel õigesse kohta.

3. Vali iga pildi juurde õige linn.

4. Mis kivimid on fotodel? Tee loetelust õige valik.

5. Leia igale väitele vastav püramiid.
Riik, kus on arvukalt võõrtööjõudu?
Riik, mille rahvaarvus peegelduvad Teise maailmasõja mõjud?
Riik, kus on kahanev rahvaarv?
Riik, mille rahvaarvu kasv on nullilähedane?
Riik, mille rahvaarv kasvab kõige kiiremini?
Riik, kus madalam sündimus on hiljaaegu asendunud kõrgema sündimusega?

6. Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi koordinaadid riiklikus ristkoordinaatsüsteemis on X = 6
415 732 ja Y = 678 604. Mis ilmakaartes asuvad koolimajast 800 m kaugusel asuvad neli
kohta, mille koordinaadid on järgmised: (valik edelas, loodes, kirdes, kagus)
Punkt 4.
Punkt 2.
Punkt 1.
Punkt 3.

X = 6 415 160 ja Y = 679 477
X = 6 415 166 ja Y = 678 030
X = 6 416 290 ja Y = 679 173
X = 6 416 232 ja Y = 678 077

7. Kui Eesti ilmastikku mõjutavad tsüklonid, siis sõltuvad valitsevad tuuled tsükloni
asukohast Eesti suhtes. Vii kokku tsükloni asukoht ja Eestis valitsevad tuuled.
Kui tsüklon paikneb Eestist lääne pool, siis valitsevad meil
Kui tsüklon on liikunud üle Eesti ja jääb meist ida poole, siis valitsevad meil
Kui tsüklonon liigub Eestist mööda põhja poolt, siis on meil ülekaalus
Kui tsüklonon liigub Eestist mööda lõuna poolt, siis on meil ülekaalus

8. Kaardil on kujutatud Eestit ümbritsevad tuumajaamad, kuid kaardil on vead. Mis jaamad
asuvad vales kohas või mida pole üldse olemas?
1. Oskarshamn Vastus 1
4. Sosnovõi Bor Vastus 2
2. Forsmark
Vastus 3
3. Loviisa
Vastus 4
6. Ignalina
Vastus 5
5. Kalinini

9. Millistes maailma kaardil tähistatud kohtades puhusid tuuled märtsi algul sellistest
suundadest? Vii kokku skeemid vastava kohaga kaardil.

10. Pildil on kujutatud Eestimaa rahvusparkide logod. Kirjuta igale logole vastav
rahvuspark.
Variant A on ….. rahvuspargi logo.
Variant Bon ….. rahvuspargi logo.
Variant C on ….. rahvuspargi logo.
Variant D on ….. rahvuspargi logo.
Variant Eon ….. rahvuspargi logo.

11. Mis

tüüpi

jõeorg

on

fotol?

.
Selline org tekib ……………. toimel.
Sellist tüüpi orgu võib näha …………..
12. Ukraina piirinaabriteks on idas
Venemaa, põhjas Valgevene, loodes
, läänes Ungari ja
ning edelas Moldova ja
Ukraina pealinn Kiiev asub

.
jõe ääres.

Ukraina territooriumile jääb osa ….
mäestikust.
Ukrainlaste osatähtsus rahvastikus oli 2001.
a. rahvaloenduse andmetel ……..
Ukraina rahaühikuks on

.

Foto on tehtud Ukraina …….. osast.

13. Millisel skeemil on kujutatud briisi teket õigesti?
Skeem D
Skeem C
Skeem A
Skeem B

14. Põlevkivi on tekkinud
surnud ning poollagunenud taime- ja loomajäänuste settimisel
maismaataimede lagunemisel, settimisel ja kivistumisel ning hilisemal veega üleujutamisel
mineraalainete lagunemisel ja settimisel
merevetikate kuhjumisel, settimisel ja kivistumisel
15. Fotol on Boliivias asuv Laguna Colorada (Punane
Laguun). Miks on selle veekogu vesi punane?
Vee on muutunud punaseks lähedal asuva tehase reostus.
Vesi on rauarikas ja seepärast punane.
Kuna päikesekiired langevad veele teatud nurga alt, siis
tundub see punasena.
Vee muudavad punaseks seal elavad vetikad ja
mikroorganismid.

16. Lohista Ukraina suuremate linnade nimed kaardile õigesse kohta.

17. Otsusta, mis väited põlevkivi kohta on tõesed.
Põlevkivi asub Eestis 30–150 meetri sügavusel maa sees.
Mujal maailmas leidub põlevkivi veel Hiinas, Brasiilias, USA-s, Jordaanias,
Austraalias, Kanadas jm
Eesti Energia on suurim põlevkivi töötlev ettevõte maailmas.
Eesti tegeleb põlevkiviuuringutega Hiinas, USA-s ja Jordaanias.
Põlevkivi suurem väärtustamine tähendab seda, et põlevkivist toodetakse rohkem
põlevkiviõli ja selle kõrvalsaadusena tekkivat põlevkivigaasi kasutatakse elektri
tootmiseks.
Põlevkivi on moodustunud 200–250 miljonit aastat tagasi veekogude põhjas.
Meie põlevkivikaevandustes on näha vahelduvaid põlevkivi- ja lubjakivikihte.
18. Mis Euroopa riigi põhimaanteede
(kiirteede) võrku on skeemil kujutatud?
Tšehhi ,

Slovakkia

Belgia

Läti

Austria

Ungari

Šveits

19. Pane omavahel kokku väljalõiked Eesti reljeefikaardist ja võimalikud asukohad:

