
 

 

 GEOGRAAFIA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 

 
ÕPPESISU JA ÕPITULEMUSED TEEMADE LÕIKES 

I kursus „RAHVASTIK JA MAJANDUS“ 

ÕPITULEMUSED 

1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; 

2) analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

3) kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut; 

4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, 

teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 

5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 

6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 

7) kirjeldab geoloogilisi protsesse laamade äärealadel ja kuuma täpi piirkonnas;  

8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, 

seostades neid laamade liikumisega; 

9) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga, ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

10) teab maavärinate piirkondi, selgitab nende teket ja tugevuse mõõtmist; 

11) toob näiteid maavärinate ning vulkanismiga kaasnevate nähtuste mõju kohta 

keskkonnale ja majandustegevusele; 

12) kirjeldab atmosfääri koostist ja joonise järgi atmosfääri ehitust; 

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

14) selgitab kliima kujunemist eri tegurite mõjul, sh aastaaegade teket; 

15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju eri piirkondade kliimale; 

16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas; 

18) kirjeldab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning 

seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 
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19) analüüsib jooniste põhjal kliima lühi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri 

tegurite, sh astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes; 

20) teab vee jaotumist Maal ning kirjeldab veeringet javeeringe lülisid maailma eri 

piirkondades; 

21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi 

maailmameres; 

22) selgitab hoovuste teket, liikumise seaduspära ning rolli kliima kujunemises;  

23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning nende tähtsust; 

24) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid 

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

25) teab liustike levikut, selgitab nende teket, jaotumist ning tähtsust; 

26) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses; 

27) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 

28) kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 

29) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla; 

30) teab bioomide tsonaalset levikut; 

31) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. 

 

 

ÕPPESISU 

GEOGRAAFIA ARENG JA UURIMISMEETODID 
Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid 

geograafias. 

ÜHISKONNA ARENG JA ÜLEILMASTUMINE 
Riikide arengutaseme mõõtmine. Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi 

maailmamajandusse. Agraar-, tööstus- ja infoühiskond. Üleilmastumine ehk globaliseerumine 

ja maailmamajanduse areng. 

RAHVASTIK 

Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle 

muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. 

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Rände põhjused ning 



 

 
liigitamine. Pagulus. Peamised rändevood maailmas. Rände tagajärjed. Rändega seotud 

probleemid. 

ASUSTUS 
Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise 

kulg arenenud ja arengumaades. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega 

kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ning selle plaanimine. 

MUUTUSED MAAILMAMAJANDUSES 
Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused 

tootmise paigutuses autotööstuse ja kergetööstuse näitel. Rahvusvaheliste firmade osa 

majanduses. Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale. Transpordi areng ning mõju 

maailmamajandusele. 

 

 

II kursus „Maa kui süsteem“ 

 

ÕPITULEMUSED 

1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; 

2) analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

3) kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut; 

4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, 

teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 

5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 

6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 

7) kirjeldab geoloogilisi protsesse laamade äärealadel ja kuuma täpi piirkonnas;  

8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, 

seostades neid laamade liikumisega; 

9) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga, ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

10) teab maavärinate piirkondi, selgitab nende teket ja tugevuse mõõtmist; 



 

 
11) toob näiteid maavärinate ning vulkanismiga kaasnevate nähtuste mõju kohta 

keskkonnale ja majandustegevusele; 

12) kirjeldab atmosfääri koostist ja joonise järgi atmosfääri ehitust; 

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

14) selgitab kliima kujunemist eri tegurite mõjul, sh aastaaegade teket; 

15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju eri piirkondade kliimale; 

16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas; 

18) kirjeldab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning 

seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 

19) analüüsib jooniste põhjal kliima lühi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri 

tegurite, sh astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes; 

20) teab vee jaotumist Maal ning kirjeldab veeringet javeeringe lülisid maailma eri 

piirkondades; 

21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi 

maailmameres; 

22) selgitab hoovuste teket, liikumise seaduspära ning rolli kliima kujunemises;  

23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning nende tähtsust; 

24) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid 

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

25) teab liustike levikut, selgitab nende teket, jaotumist ning tähtsust; 

26) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses; 

27) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 

28) kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 

29) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla; 

30) teab bioomide tsonaalset levikut; 

31) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. 

 

 

ÕPPESISU 

SISSEJUHATUS 
Maa kui süsteem. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaarvamine. 



 

 
 

LITOSFÄÄR 
Maa siseehitus ja litosfääri koostis. Kivimite liigitus tekke alusel. Laamtektoonika, laamade 

liikumisega seotud protsessid. Vulkanism. Maavärinad. 

ATMOSFÄÄR 
Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Päikesekiirguse jaotumine Maal, kiirgusbilanss. 

Kasvuhooneefekt ja selle tähtsus. Kliimat kujundavad tegurid. Üldine õhuringlus. 

Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. Õhumassid, tsüklonid ning antitsüklonid. 

Kliimamuutused. 

HÜDROSFÄÄR 
Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus ning roll kliima kujunemises. 

Veetemperatuur, soolsus, hoovused ja looded maailmameres. Rannaprotsessid ning erinevate 

rannikute kujunemine. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus. 

BIOSFÄÄR 

Kliima, taimestiku ja mullastiku vahelised seosed. Kivimite murenemine. Mulla koostis ja 

ehitus; mulla omadused. Mullatekke tegurid ja mullaprotsessid. Bioomid. 

 

III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ 

ÕPITULEMUSED 

1) 1 selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 

2) iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja ekstensiivset 

põllumajandust eri talutüüpide näiteil; 

3) analüüsib teabeallikate põhjal põllumajandust eri loodusolude ning arengutasemega 

riikides; 

4) valdab ülevaadet olulisemate kultuurtaimede peamistest kasvatuspiirkondadest; 

5) selgitab põllumajanduse mõju muldadele ja põhjaveele; 

6) toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide 

kohta arenenud ja vähem arenenud riikide; 



 

 
7) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 

8) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi puidu 

ja puidutoodete kaubavoogusid; 

9) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tähtsust; 

10) analüüsib vihmametsade ja parasvöötme okasmetsade majanduslikku tähtsust, nende 

majandamist ning keskkonnaprobleeme; 

11) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning väärtustab 

säästlikku energia kasutamist; 

12) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja 

keskkonnaprobleeme; 

13) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 

14) analüüsib fossiilsete kütuste kasutamist energia tootmisel ning kaasnevaid 

keskkonnaprobleeme, teab peamisi kaevandamise/ammutamise piirkondi; 

15) analüüsib hüdroelektrijaama rajamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme ühe näite põhjal; 

16) analüüsib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete näidete põhjal; 

17) analüüsib taastuvate energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende kasutamisega 

kaasnevaid probleeme; 

18) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist. 

 

ÕPPESISU 

PÕLLUMAJANDUS JA KESKKONNAPROBLEEMID 

Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud ja majanduslikud 

tegurid. Põllumajandusliku tootmise tüübid. Põllumajanduslik tootmine eri loodusolude ja 

arengutasemega riikides. Põllumajanduse mõju keskkonnale. Maailma kalandus ja vesiviljelus. 

Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine. 

METSAMAJANDUS JA -TÖÖSTUS NING KESKKONNAPROBLEEMID 

Eri tüüpi metsade levik. Metsade hävimine ja selle põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja 

nende majandamine. Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine. Metsatööstus arenenud 

ning vähem arenenud riikides. Metsade säästlik majandamine ja kaitse. 



 

 
ENERGIAMAJANDUS JA KESKKONNAPROBLEEMID 

Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegne 

tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. 

 


