Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2010/2011

7. klass

Nimi ................................................................................
Kool

....................................................................

Õpetaja ........................................................

Geograafiaolümpiaadi maakonnavooru küsimused 7. klassile
1. Tšeljuskini neem paikneb 78º põhjalaiusel. Mitu kilomeetrit on neemelt põhjapooluseni?

2p

.............................................................................................
2. Grupp turiste oli suvisel pööripäeval Krimmis Simferopolis. Oli väga kuum ilm ja üks reisija ütles, et
täna paistab Päike keskpäeval seniidis. Turistid ei tahtnud seda väidet uskuda. Miks?

2p

................................................................................................................................................................
3. Mis pinnavormidega on tegemist? Mis riigis need asuvad?
Pinnavorm

3p
Riik, kus asub

Durmitor
Marmolada
Anatoolia

Määra Marmolada geograafilised koordinaadid ............................................

2p

4. Eestis ja veel umbes 70 riigis on üks ööpäev aastas, mille pikkuseks on 25 tundi.

2p

Millal oli selline päev viimati Eestis ja millega seoses?
................................................................................................................................................................
5. Turistid alustasid lennureisi Tokyost Los Angeles’i laupäeva hommikul kell 6. Lennureis kestis
6 tundi. Mis päeval ja mis kellaajal jõudsid nad Los Angelesi?

2p

................................................................................................................................................................
6. Vii vastavusse pinnavormide ristprofiilid ja horisontaalidega kujutised. Üks jääb üle.

1)............

3p

2)............ 3)................

7. Nimeta väin, mis eraldab kahte merd, mandrit, kahte maailmajagu ja kahte riiki.
...................................................................

1p
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8. Järgnevalt on toodud kolme saareriigi kontuurid ja läbisegi neid riike iseloomustavad faktid.
Märgi riigi nimi ja faktide numbrid õige kontuuri juurde. Riigid on erinevas mõõtkavas.

6p

........................................... ........................................... ..................................................
........................................... ........................................... ..................................................
1. saare lääneosa kuulub teisele riigile 2. saarel leidub märkimisväärselt alumiiniumimaaki;
3. saare põhjaosa kuulub teisele riigile; 4. lipuvärvid on roheline-must-kollane; 5. saareriigi
pealinn on Kingston; 6. riigis leidub kulda; 7. saare avastas 1494.a. Cristoph Kolumbus;
8. riik kuulub Euroopa Liitu; 9. saare randu uhub Saalomoni meri; 10. riigi kõrgeim tipp on 4508m;
11. riigis tegeletakse veise- ja lambakasvatusega; 12. riigil on rikkalikud turbavarud.
9. Otsusta, kas järgmised väited on tõesed või väärad.

4p

Falklandi saared asuvad kaugemal lõunas kui Tasmani saar.

Tõene/väär

15. mail on lõunapoolkeral polaarpäev.

Tõene/väär

Saksamaa pealinna Berliini läbib Reini jõgi.

Tõene/väär

Suessi kanal ühendab Vahemerd ja Punast merd.

Tõene/väär

10. Tõmba maha igast loetelust üks üleliigne objekt ja leia ülejäänutele ühine nimetaja.
Alpid, Himaalaja, Apalatšid, Andid, Kordiljeerid

............................................

Vahemeri, Ohhoota, Kariibi, Kara

............................................

Mariaani, Sunda, Atlase, Filipiini, Aleuudi

............................................

Mesopotaamia, Lombardia, Putorana, Polesje

............................................

4p

11. Eesti pealinn on Tallinn, kuid igal aastaajal antakse vastav tiitel ka teistele linnadele? Mis linnad
on pealinnadeks eri aastaaegadel?

4p

Kevadpealinn ………………………...……

Suvepealinn……………………………..

Sügispealinn ……………………………..

Talvepealinn……………………………..

12. Otsusta, mis Eesti saarega on tegemist. Saar asub rannikust 7,5 km kaugusel, seda läbib Balti
klint ning saarel leidub kivimeid, mis on tekkinud meteoriidiplahvatuse tulemusena.

2p

............................................
13. Kuhu jõuad, kui sõidad Virtsust 36 km asimuudil 320º?
............................................

2p
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14. Võrdle atlase abil Läänemerd ja Araabia merd. Too välja peamised erinevused.
Läänemeri

4p

Araabia meri

15. Otsusta, mis pinnavormiga (kohaga) on tegemist. See asub 28 m allpool merepinda, sinna jääb
ühe suure Euraasia jõe suudmeala.

2p

Selleks pinnavormiks on ............................................
See ala jääb allapoole merepinda, miks ei täitu see piirkond veega?

1p

....................................................................................................
16.Otsusta toodud väidete ja atlase abil, mis Eesti maakondadega on tegemist.

4p

Maakond, kuhu jääb Ahja jõe ääres asuv 24,5 m kõrgune liivakivipaljand.
Üks karstirohkemaid maakondi, neist tuntuim on Kuimetsa karstiala.
Maakond, kuhu jääb Eesti ühe kõrgustiku kõrgeim tipp absoluutse kõrgusega
144 m.
Maakond, kuhu jääb Eesti suurim - Kurtna järvestik.

17. Mille poolest erineb manner maailmajaost?

1p

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
18. Mis pinnavorme esineb Tartumaal?

3p

……………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………
19. Mida on fotol kujutatud? Märgi see koht vastava tähega kaardile.
Fotol A on kujutatud
......................................................................
Fotol B on kujutatud
.....................................................................
Fotol C on kujutatud
.....................................................................
Fotol D on kujutatud
......................................................................

4p
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A

B

C

D

