
Gümnaasiumi  arvutivooru TEST 

1. Lohista rannikupinnavormide nimetused õigesse kohta. 

 

2. Lohista Ukraina suuremate linnade nimed kaardile õigesse kohta. 

 

   



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

 
 

 



4. Valiga iga pildi juurde õige linna nimi. 

 



 
 



 

 



5. Alguspunktiks on koordinaadid:    X = 6 528 599    Y = 590 508 

Järgnevalt on antud sellest koordinaadist lähtuvalt ristkoordinaatide paar ja polaarkoordinaadid. 
Pane omavahel kokku sobivad paarid (ära lase ennast segada väikestest mõõtmisvigadest) 

X = 6 532 133, Y = 593 279 Vastus 1 

X = 6 531 883, Y = 590 166 Vastus 2 

X = 6 525 883, Y = 590 594 Vastus 3 

X = 6 527 362, Y = 587263 Vastus 4 
 

 
 

6. Joonisel on kujutatud  regioonide eksporti maailmaturule kolme kaubagrupi lõikes. Vii iga skeem 

kokku õige regiooniga. 

 
7. Otsusta, mis väited on tõesed. 

Vali üks või enam: 

Magma viskoossus sõltub temperatuurist, keemilisest koostisest ja gaaside sisaldusest  

Madala viskoossusega laava voolab aeglaselt ja tahkub kiiresti  

Väheviskoosse magmaga on seotud kilpvulkaanid  

Kui magmas on suur ränidioksiidi sisaldus, siis on see happeline ja hästi viskoosne  

Happelised laavad tarduvad juba vulkaanilõõris, ei voola kaugele, tekib kihtvulkaan  

Kui laava temperatuur on kõrge, siis tema viskoossus on kõrgem  
 



8. Otsusta, mis väited põlevkivi kohta on tõesed. 

Eesti Energia on suurim põlevkivi töötlev ettevõte maailmas.  

Põlevkivi on moodustunud 200–250 miljonit aastat tagasi veekogude põhjas.  

Põlevkivi asub Eestis 30–150 meetri sügavusel maa sees.  

Mujal maailmas leidub põlevkivi veel Hiinas, Brasiilias, USA-s, Jordaanias, Austraalias, 
Kanadas jm  

Meie põlevkivikaevandustes on näha vahelduvaid põlevkivi- ja lubjakivikihte.  

Põlevkivi suurem väärtustamine tähendab seda, et põlevkivist toodetakse rohkem 
põlevkiviõli ja selle kõrvalsaadusena tekkivat põlevkivigaasi kasutatakse elektri tootmiseks.  

Eesti tegeleb põlevkiviuuringutega Hiinas, USA-s ja Jordaanias.  
 

9. Mis Euroopa riigi põhimaanteede(kiirteede) võrku on skeemil kujutatud? 
 

 

 
10. Mis Euroopa linnaga on pildil tegemist? 

 

Tšehhi  

Slovakkia  

Ungari  

Belgia  

Läti  

Šveits  

Austria  
 

 



11. Võrdle demograafilist üleminekut Araabia ÜE‐s ja Saudi Araabias 

 
12. Selgita, mida on karikatuuri autor tahtnud öelda. 

 

   



13. Kevadilmad algasid Eestis tänavu ebatavaliselt vara ja juba 10. märtsil tõusis õhutemperatuur 
mitmel pool +10 kraadist kõrgemale. Vaatamata sellele, et kogu päeva jooksul oli taevas selge ja 
ilm päikeseline, esinevad Kunda meteoroloogiajaama õhutemperatuuri graafikus väga järsud 
hüpped, mis on ajaliselt kooskõlas muutustega tuule suunas (joonis 2). Analüüsige esitatud 
materjali põhjal toimunud temperatuurihüppeid ja nende põhjuseid. 

1. Mis ilmakaarest puhus tuul Kundas enne järsku õhutemperatuuri langust kella 15 paiku? 

2. Mis  ilmakaarest puhus tuul valdavalt kella 15 ja 18 vahel?  

3. Kumma nähtuse - kas maa- või merebriisiga -  on seotud järsk õhutemperatuuri langus Kundas 
10. märtsil kella 15 paiku? 

4. Miks oli Kundas 10. märtsil kella 15 paiku aset leidnud õhutemperatuuri langus järsem kui 
kella 18 paiku toimunud temperatuuri tõus? 

5. Miks esinevad rannikualadel eriti järsud õhutemperatuuri langused just soojadel 
kevadpäevadel? 

 



14. Fotol on kujutatud õhu keeriselist liikumist. Selgita kuidas selline "pilt" tekib. 

Foto põhjaosas  oleva koha koordinaadid on 70°59′N 8°32′W. 

 

 

   



15. Joonisel on kujutatud rahvastiku vanuselise struktuuri muutust ajas. Selgita mis muutused 

on toimunud. 

 

16. Miks suurem osa intensiivsest veisekasvatusest (tuhanded veised aedikutes - vt fotot) 
on koondunud USA keskosa preeriavööndisse, kuigi veiseliha tarbijad asuvad 
peamiselt ida- ja läänerannikul. 

Mis keskkonnaprobleemide risk kaasneb intensiivse veisekasvatusega? 

 

   



17. 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 

  

 
 

18. Mis tähega on seismogrammil tähistatud pikilained? 

 


