Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2009/2010

8. klass

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

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

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

Geograafiaolümpiaadi maakonnavooru küsimused 8. klassile
1. Mis saartel asuvad järgmiste geograafiliste koordinaatidega punktid ja mis riikidele need
kuuluvad?

3 punkti

1) 0 laiust ja 115 idapikkust

......................... (saar), kuulub...................................................

2) 20 lõunalaiust ja 46 idapikkust ......................... (saar), kuulub................................................
2. Mis riigid jäävad kahte maailmajakku (nimeta vähemalt neli)?

2 punkti

...........................................................................................................................................................
3. Nimeta Euroopa riikide pealinnad, mis paiknevad teineteisest vähem kui 100 km kaugusel?
................................................................................................................................

2 punkti

4. Kui suur on päikesekiirte väikseim ja suurim langemise nurk keskpäeval ekvaatoril ja poolustel?
a)

ekvaatoril

b) poolustel

suurim ............... väikseim .......................

4 punkti

suurim ............... väikseim .......................

5. Märgi joonisele numbriga tähistatud kohtadesse, mis pinnavormidega on tegemist.

4 punkti

6. Mida mõõdetakse nimetatud mõõteriistadega?

4 punkti

anemomeeter ...............................................

baromeeter ..........................................

tuulelipp ......................................................

termomeeter ........................................

7. Järgnevalt on esitatud läbisegi 12 fakti kolme riigi kohta . a) Otsusta, mis riikidega on tegemist?
b)Paiguta iga riigi juurde teda iseloomustavad faktid.

6 punkti

1. riigile andsid nime portugallased ühe puu järgi 2. suure osa riigist moodustab kuiv
liivakõrb 3. peamine usund on budism 4. tilgakujuline saareriik 5. peamine usund on islam
6. riigi territooriumile jääb maailma suurim laguun 7. riigi territooriumil voolab maailma
veerohkeim jõgi 8. riigi tähtis ekspordiartikkel on tseiloni tee 9. riigis tegeldakse puuvillakasvatusega 10. riigil on 10 naaberriiki 11. on tähtis turismiriik 12.umbes 99 %
rahvastikust elab riiki läbiva jõe orus
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8. Võrdle kahte mäestikku, too välja peamised erinevused.

4 punkti

Näitaja

Alpid

Skandinaavia mäestik

9. Mis Euroopa riikide elanikud saavad öelda „me elame Alpides“?

2 punkti

...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9 . Mis on geograafilise vööndilisuse peamiseks põhjuseks?

2 punkti

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. Miks on vaja mõõta temperatuuri kindlal kellaajal, viludas ja teatud kõrgusel maapinnast ? 1 punkt
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
11. a) Mis väited on õiged liivakivi kohta?

2 punkti

1) Liivakivi on tardkivim.

õige/vale

2) Liivakivi põhikomponendid on kvarts ja päevakivi

õige/vale

3) Juba iidsetel aegadel on liivakivi olnud pilkupüüdev ehitusmaterjal

õige/vale

4) Palju liivakivist looduslikke monumente on kõrbelistes piirkondades

õige/vale

b) Nimeta kaks Eesti maakonda, kus leidub liivakivipaljandeid.

2 punkti

.....................................................................................................
c) Miks ei leidu Põhja-Eestis liivakivipaljandeid ?

2 punkti

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
12. . Otsusta atlase abil, mis Eesti maakondi iseloomustavad järgmised väited?
Käänuline rannajoon on üle 300 km pikk, meres
pakuvad avastamisrõõmu üle 70 saare ja laiu
Eesti paremaid põllumaid. Loodeosa on rabade,
küngaste ja järvederohke
Maakonnas elab umbes 100 000 inimest. Ligikaudu
50%maakonnast katavad metsad, 25% sood ja
rabad
Eesti lõunapoolseim maakond. Paistab silma mitme
loodusrekordiga sh. kõrgeim paljand

4 punkti
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13.Juuresolev sateliidifoto on maailma sügavaimast järvest.

8. klass
4 punkti

a) Mis järvega on tegemist? ...................................................
b) Mis tekkega see järv on? .............................................................................
c) Nimeta veel kaks järve, mis on sama tekkega.
...............................................................................................................

14. Kas järgmised väited on tõesed või väärad?

4 punkti

A. Novaja Zemljal esineb polaaröö ja polaarpäev

tõene/väär

B. Madagaskaril on päike seniidis suvisel pööripäeval

tõene/väär

C. Kalimantanil on päike seniidis sügisesel pööripäeval

tõene/väär

D. Iirimaal esineb neli aastaaega ja päike ei ole kunagi seniidis

tõene/väär

15. Joonisel on kujutatud 2009 aasta Fuji IX rattamaratoni raja profiili.

4 punkti

a) Mis kõrgustikul toimus rattamaraton?.................................................................
b) Millisel raja lõigul said ratturid sõita valdavalt allamäge?........................................
c) Kus tuli läbi teha kõige järsemad tõusud ja laskumised? ..........................................
d) Mis asulas oli rattamaratoni start ja finiš? ..........................................................

16. Vii kokku pilt ja koht kaardil. Mida on fotol kujutatud?
Foto A on kaardil kohast ............, millel on .........................................
Foto B on kaardil kohast ............., millel on .........................................
Foto C on kaardil kohast ............. , millel on .......................................
Foto D on kaardil kohast..............., millel on .......................................
Foto E on kaardil kohast..............., millel on ......................................
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