
 
 

 
MAATEADUSTE OLÜMPIAAD sügis 2019  

TEOREETILINE OSA: ÜLESANDED 
 
 
 
 
Ülesannete vastuste märkimiseks kasuta eraldiseisvat vastuste lehte. Pane tähele – õigeid 
vastuseid võib olla rohkem kui üks. 
 
Teoreetilise osa plokkides 1–6 annab iga õige vastus +1 punkti ja iga vale vastus -1 punkti, kuid 
minimaalne punktisumma iga ülesande kohta on 0 punkti. Maksimaalselt saab plokkides 1–6 koguda 
kokku 63 punkti.  
 
 

PLOKK 1: MAA EHITUS, ÜLDGEOLOOGIA 
 
1.        Millised protsessid või nähtused on tavaliselt seotud laamtektoonikaga? 
a. Ookeanipõhja topograafia  
b. Coriolise jõud 
c. Atmosfääri temperatuur 
d. Saarkaarte teke  
e. Transform-murrangute moodustumine  
f. Maa magnetvälja muutused 
 
2.  Ookeanilise maakoore noorimad kivimid asuvad tavaliselt:  
a. Ranniku lähedal 
b. Ookeani süvikus 
c. Ookeani keskahelikus  
d. Vaikse ookeani keskosas 
e. Vaikse ookeani tulerõnga piirkonnas 
f. Kontinentaalse šelfi alal 
 

3. Litosfäär on: 
a. plastne maakoore osa, millel liiguvad laamad 
b. maakoor ja vahevöö ülemine osa  
c. vedelas olekus maakoore osa 
d. ainult kontinentaalne maakoor 
 
4. Mäed tekivad tihti laamade kokkupõrkel. Mäed Islandi saarel on tekkinud:  
a. Euroopa ja Ameerika laama kokkupõrkel 
b. Ameerika laamade lahknemisel Arhaikumis 
c. Ookeanilise kuuma täpi- ja erosiooniprotsesside koosmõjul  
d. Ookeanilise maakoore pealenihete tõttu 
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5. Milline allolevatest tekstuuridest on tekkinud mandriliustiku tegevuse tulemusena?  

 

 

a. b. c. d.  

 
 
6. Maa välistuum on vedelas olekus. Sellele viitavad: 
a. puurimisandmed 
b. seismiliste s-lainete sumbumine vahevöö ja välistuuma piiril  
c. seismiliste p-lainete sumbumine vahevöö ja välistuuma piiril 
d. mitte ükski eelnevatest, välistuum on tahkes olekus 
 
 
7. Millised järgmised väited vahevöö ülemise osa kivimite kohta on tõesed?  
a. Need sisaldavad tavaliselt magneesiumirikkaid mineraale  
b. Need koosnevad kõrge sulamistemperatuuriga mineraalidest 
c. Need on magmade allikaks, millest ookeani keskahelikes moodustub uus ookeaniline maakoor  
d. Need kivimid ei allu kunagi sulamisele, sest nende sulamispiir on väga kõrge 
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PLOKK 2: MINERAALID JA KIVIMID  
 
8. Tüüpilisi maakoores esinevaid magmakivimeid jaotatakse ultraaluselisteks, aluselisteks, 
keskmisteks ja happelisteks. Millisel tunnusel põhineb antud jaotus?  
a. Kivimite rauasisaldusel 
b. Kivimite alumiiniumisisaldusel 
c. Kivimite ränioksiidisisaldusel  
d. Kivimite vesinikusisaldusel 
e. Kivimite kaaliumisisaldusel 

9. Milliste järgmiste kivimite füüsikalise murenemise produktina võib tekkida kvartsliiv? 
a. Liivakivi  
b. Gabro 
c. Amfiboliit 
d. Graniit  

 
10. Jõgi kannab edasi sama suuruse ning sarnase kujuga kulla, granaadi (rauarikas silikaat), 
kvartsi ja kassiteriidi (tinaoksiid) teri. Millises järjekorras toimub terade settimine voolukiiruse 
alanedes, alustades esimesena settivast mineraalist? 
a. Granaat, kuld, kassiteriit, kvarts 
b. Kuld, kassiteriit, kvarts, granaat  
c. Kassiteriit, kuld, granaat, kvarts 
d. Kuld, kassiteriit, granaat, kvarts  
e. Granaat, kuld, kvarts, kassiteriit 

 
11. Kõige kõvem looduslik mineraal on teemant. Milline looduslik mineraal järgneb 
kõvaduselt teemandile: 
a. Päevakivi 
b. Korund  
c. Tsitriin 
d. Topaas 
e. Portselan 
 
12.  See mineraal on looduses levinud, esinedes tihti väga erinevates värvitoonides, tema 
struktuur on heksagonaalne ja üldvalem on järgmine:  
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) Tegu on: 
a. Tseoliidiga 
b. Topaasiga 
c. Apatiidiga  
d. Fosforiidiga 
 

 

PLOKK 3: EESTI GEOLOOGIA JA MAAVARAD 
 
13. Milline/millised järgnevaist on Eestis leiduva madalakvaliteetse  põlevkivi - 
graptoliitargilliidi potentsiaalsed majanduslikud väärtused?  
a. Kivimis sisalduvad metallid (näiteks molübdeen, uraan, vanaadium)  
b. Elektrienergia tootmine põlevkivi baasil 
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c. Ehitustoore 
d. Kivimis sisalduva fosfori kasutamine põllumajanduses 
e. Fossiilsete kütuste tootmine 
f. Tuumaenergeetika kütus  
 
14. Millistest kivimitüüpidest koosneb Eesti kristalne aluskord? 
a. Settekivimid 
b. Moondekivimid  
c. Magmakivimid  

15. Eesti põlevkivis kukersiidis moodustab kasuliku osa orgaanika, mille sisaldus kivimis võib 
ulatuda üle 50%. Millised põhilised mineraalid moodustavad põlevkivi mineraalse osa? 
a. Kaltsiit  
b. Savimineraalid  
c. Tsitriin 
d. Apatiit 
e. Magnetiit 

16. Maailmas leidub erinevat tüüpi kulla leiukohti. Millisel järgmisel kujul võib kuld 
leiukohtades esineda? 
a. Ehe kuld moodustab silmaga eristatavaid agregaate  
b. Kuld esineb kulla silikaatide kristallvõres 
c. Kuld esineb mikrosuletistena sulfiidsete mineraalide kristallides  

 
17. Eestimaa on viimase miljardi aasta jooksul rännanud nii lõuna- kui põhjapoolkeral. 
Millistel aegadel asus Eesti ala ekvaatoril? 
a. Kambriumis, umbes 120 miljonit aastat tagasi 
b. Neoproterosoikumis, umbes 700-800 miljonit aastat tagasi  
c. Devonis, umbes 360 miljonit aastat tagasi  
d. Kesk-Juura ajastul, umbes 170 miljonit aastat tagasi 
 
18. Millised geoloogilised ajastud on Eestis esindatud? 
a. Karbon 
b. Silur  
c. Ediacara  
d. Neogeen 
e. Triias 
f. Devon  
g. Kambrium  

  
19. Lõuna-Eestis avanevate aluspõhjakivimite hulgas leidub järgmisi kivimeid:   
a. Graniidid 
b. Gneisid 
c. Dolomiidid  
d. Liivakivid  
e. Kukersiit 
f. Graptoliitargillit 
g. Seebikivi 

 

20. Eestis on 1940.-1950. aastatel toodetud ka uraani. Selle tootmiseks kasutati? 
a. Fosforiiti 
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b. Uraanirikast glaukoniiti 
c. Graptoliitargilliiti  
d. Turvast 
e. Graniiti 
 
 
 

PLOKK 4: GEOFÜÜSIKA JA HÜDROGEOLOOGIA  
 
21. Maa magnetpoolused on: 
a. ajas suundi (+/-) vahetanud  
b. eksisteerinud stabiilselt viimased 4 miljardit aastat 
c. seotud laamade liikumisega 
d. tekitatud laamade liikumisest 
e. inimtegevuse poolt mõjutatavad 

 
22. Gravitatsioonijõud ekvaatoril on 
a. suurem kui Pärnus 
b. suunatud vertikaalselt  
c. väiksem kui Haapsalus  
d. suunatud läände 

 
23. Maavärina magnituudi määratakse 
a. tekitatud kahju järgi 
b. maavärina kestvuse järgi 
c. maavärinast tingitud maapinna kõikumise amplituudi järgi 
d. maavärina ajal vabanenud energia hulga järgi  

 
 
24. Veejuhtivus on halvim  
a. konsolideerunud savides  
b. osaliselt tsementeerunud aleuroliidis 
c. tsementeerumata liivakivides 
d. tihedas kruusas 

 
 
 

PLOKK 5: MAA JA ELU ARENGULUGU 

 

25. Geoloogiline ajaskaala on Maa ajaloo uurijale sama oluline nagu elementide 
perioodilisussüsteem keemikutele (loomulikult ei saa geoloogid hakkama ka ilma keemiata). 
Standardne geoloogiline ajaskaala koosneb eoonidest, aegkondadest, ajastutest, ajastikest ja 
igadest, millel kõigil on oma nimi. Märgi millised väited on õiged:  

a. Ordoviitsiumi ajastu on vanem kui Permi ajastu  
b. Devoni ajastu kuulub Mesosoikumi koosseisu 
c. Permi ajastule järgneb Triiase ajastu  
d.   Kõige lühem ajastu on Kvaternaar  
e.  Arhaikum on geoloogilise ajaskaala kõige vanem üksus 
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f.  Ajaskaala üksuste nimed on enamasti tuletatud kohanimedest, kus vastava vanusega kivimid 
tüüpilisena esinevad  

g.  Kestuselt kõige pikem eoon on Faneroisoikum  

26. Organismide kivistunud kestad, kojad, kondid, jäljendid jm settekivimites esinevad 
elutegevuse jäljed ehk fossiilid on peamisteks füüsilisteks tõenditeks elu arenguloo ja evolutsiooni 
uurimisel. Fossiilidel võib olla ka suur praktiline väärtus kuna: 

a. nad võimaldavad rekonstrueerida ürgse Maa keskkonnatingimusi 4 Ga tagasi 
b. nende abil saame määrata kivimite vanust miljonites aastates 
c.  nad aitavad eristada kontinentaalseid ja merelisi settekivimeid  
d.  mõnede fossiilide kaudu saab hinnata kivimite mattumistemperatuuri („küpsust“)  
e. nende aines võib pakkuda huvi maavarana  
f. nad võimaldavad tuvastada erinevates piirkondades samal ajal moodustunud kihte  
g. nad aitavad kindlaks teha paleokontinentide asendit (paleogeograafilised rekonstruktsioonid)  

27. Suurimad massilised väljasuremised Maa ajaloos toimusid: 

a.  Permi ja Triiase ajastu piiril  
b. Vanaaegkonna alguses 
c.  Keskaegkonna lõpus  
d. Juura ajastul 
e. Ordoviitsiumi ajastu lõpus  
f. Siluri ajastu lõpus 
g. Devoni ajastul  

28. Maa vanimad kivimid on:  

a. ligikaudu 4 Ga vanused  
b. moondekivimid, mis tekkisid algselt kõrge soolsusega ürgookeani veest välja kristalliseerudes 
c. sama vanad nagu enamus kivimeteoriitidest, mida on siiani radiomeetriliselt dateeritud 
d.  ligikaudu 400 Ma vanused 
e.  stromatoliidid – ürgbakterite poolt tekitatud kihilised moodustised 
f. settekivimid milles leidus u 4.4 Ga vanuseid tsirkooni kristalle 
g. nn vöödilised rauamaagid, mis leiavad kasutust maavarana üle maailma 

29. Uuri maapõue läbilõiget ja märgi sündmuste õige järjekord: 

1. settis savi C, tekkis magmakeha D, settis lubjakivi B, settis liivakivi A, tekkis murrang E, toimus 
kulutus ja mulla teke 

2. settis savi C, settis lubjakivi B, settis liivakivi A, tekkis magmakeha D, tekkis murrang E, toimus 
kulutus ja mulla teke  

3. settis liivakivi A, settis lubjakivi B, settis savi C, tekkis magmakeha D, tekkis murrang E, toimus 
kulutus ja mulla teke 

4. settis liivakivi A, settis lubjakivi B, settis savi C, tekkis magmakeha D, tekkis murrang E, toimus 
kulutus ja mulla teke 

5. settis savi C, settis lubjakivi B, settis liivakivi A, tekkis murrang E, tekkis magmakeha D, toimus 
kulutus ja mulla teke 

6. settis savi C, settis lubjakivi B, settis liivakivi A, tekkis murrang E, toimus kulutus ja mulla teke, 
tekkis magmakeha D 
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PLOKK 6: KESKKOND, KLIIMA JA KESKKONNAMUUTUSED  
 
 
30. Paljudes piirkondades Põhja-Eestis on üheks keskkonnaprobleemiks radioaktiivse gaasi 
radooni (Rn) kõrge sisaldus pinnases ning õhus. Mis põhjustab sealset kõrget radoonitaset? 
a. Nõukogude Liidu aegne tuumarelvade hoidla Sillamäe kandis. 
b. Põhja-Eesti maapõues lasuv uraanirikas graptoliitargilliit.  
c. Sillamäe ja Keila radioaktiivsete jäätmete hoidlatest leviv jääkreostus. 
d. Põlevate gaaside ilmingud maapinnale mitmetel Soome lahe saartel ja mandril. 

 
31. Alloleval ilmakaardil on näha pilti 12. oktoobril 2019 aset leidnud Jaapanit tabanud 
taifuunist Hagibis. Mis suunas liikusid peamiselt tuuleiilid selle taifuuni keskme lähistel (punane 
täpp)? 
a. Päripäeva 
b. Vastupäeva 
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32. Millised alljärgnevaist on looduslikud süsiniku sidujad (carbon sinks):  
a. Kasvav mets  
b. Kaevandatud turbaväli 
c. Muld  
d. Metsatulekahjud 
e. Igikelts  
f. Karbonaatsed kivimid  
g. Happelised kristalliinsed kivimid 
h. Loomakasvatus 

 
 
33. Läänemeri on maailma suurim sisemeri, mis hetkel kannatab suure reostuskoormuse all. 
Millised laused iseloomustavad Läänemerd:  
a. On peale viimast jääaega alati olnud ühenduses maailmamerega. 
b. Läänemeres on jälgitavad nii hoovused kui looded.  
c. Läänemere veevahetus võtab aega 25 aastat.  
d. Tallinnast merre jõudvast prügist ligi poole moodustavad suitsukonid.  
e. Muude veeökosüsteemidega võrreldes elab Läänemere ökosüsteemides palju erinevaid looma- 

ja taimeliike. 

 


