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Geograafia
8. klass
ÕPPESISU

ÕPITULEMUSED

KLIIMA
Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja
kliimakaardid. Kliimat kujundavad
tegurid. Päikesekiirguse jaotumine Maal.
Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri
ja õhurõhu seos. Üldine õhuringlus.
Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju
kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja kliima
mõju inimtegevusele.
Mõisted:
ilm, kliima, päikesekiirgus, õhurõhk,
õhumass, kõrg- ja madalrõhuala,
passaadid, läänetuuled, mandriline ja
mereline kliima, kliimadiagramm,
kliimakaart, kliimavööde,
samatemperatuurijoon ehk isoterm,
briisid, lumepiir, tuulepealne ja
tuulealune nõlv.

8. klassi lõpetaja:
teab, mis näitajatega iseloomustatakse
ilma ja kliimat;
leiab teavet Eesti ja muu maailma ilma
olude kohta ning teeb selle põhjal
praktilisi järeldusi oma tegevust ja riietust
planeerides;
selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal
ning teab aastaaegade vaheldumise
põhjusi;
iseloomustab ja võrdleb temaatiliste
kaartide ja kliimadiagrammide järgi
etteantud kohtade kliimat ning selgitab
erinevuste põhjusi;
iseloomustab joonise järgi üldist
õhuringlust;
selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe
mõju kliimale

VEESTIK
Vee jaotumine Maal. Maailmameri ja
selle osad. Maailmamere vee soolsus,
temperatuur, jääolud.
Hoovused maailmameres. Tõus ja mõõn.
Siseveekogud. Jõed, jõgede toitumine,
veetaseme
muutused, üleujutused. Järved. Liustikud:
mägi- ja mandriliustikud.
Tehisveekogud. Veeringe.
Vee kasutamine ja kaitse.
Mõisted:
veeringe, maailmameri, sisemeri, vee

iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode,
sh satelliidifotode ja kaartide põhjal
jõgesid ning vee kulutavat, edasikandvat
ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel;
seostab etteantud piirkonna veekogude
arvukuse ja veetaseme muutusi kliimaga;
põhjendab teabeallikate, sh
kliimadiagrammide abil veetaseme
muutumist jões;

soolsus, riimvesi, looded, hoovus, laht,
väin, sisevesi, jõe lähe ja suue, lang,
voolukiirus, põrke- ja laugveer, sälkorg,
lammorg ja kanjonorg, delta, lisajõgi,
soot, kõrgvesi, madalvesi, soolajärv

LOODUSVÖÖNDID
Looduskomponentide vastastikused
seosed: kliima, vee, pinnamoe,
mullastiku, taimestiku, loomastiku ja
inimtegevuse vastastikused seosed.
Loodusvööndite paiknemise
seaduspärasused.
Ekvatoriaalsed vihmametsad.
Savannid. Kõrbed. Vahemerelised
metsad. Parasvöötme rohtlad.
Parasvöötme okas- ja lehtmetsad.
Tundra. Jäävöönd. Kõrgusvööndilisus.
Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid
erinevates loodusvööndites.
Mõisted:
põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhja- ja
lõunapolaarjoon, polaarpäev, polaaröö,
igikelts, taiga, stepp, pusta, preeria
soolak, liiva- ja kivikõrb, savann,
mussoonmets, mangroov, vihmamets,
oaas, mandri- ja mäeliustik, kõrgmäestik,
metsapiir, Arktika, Antarktika

iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja
veehoidlad ning nende kasutamist;
iseloomustab veeringet, selgitab vee ja
vee kogude tähtsust looduses ja
inimtegevusele ning toob näiteid vee
kasutamise ja kaitse vajaduse kohta
tunneb joonistel ja piltidel ära
loodusvööndid ning iseloomustab kaardi
abil nende paiknemist;
Seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja
lõunapolaaralaga, võrdleb Arktika ja
Antarktika asendit, kliimat ja loodust
ning toob näiteid inimtegevuse
võimalustest ja mõjust keskkonnale
polaaraladel
Iseloomustab tundrate paiknemist
mandrite, ookeanide ja põhjapolaarjoone
suhtes, iseloomustab kliimaolusid
tundras, selgitab olulisemate tegurite
mõju kliima kujunemisele, tunneb ära
tundrale tüüpilise kliimadiagrammi,
selgitab polaaröö ja polaarpäeva
tekkimist ning selle mõju elutingimustele
tundras, nimetab tundrale iseloomulikke
taimi ja loomi ning toob näiteid nende
kohastumuste kohta, põhjendab soode
ulatuslikku esinemist tundrates, analüüsib
kliima, igikeltsa, taimestiku ja loomastiku
mõju inimtegevuse võimalustele tundra s,
kirjeldab inimtegevust tundras, toob
näiteid inimtegevuse mõjust tundra
loodusele, iseloomustab tundrat kui
inimtegevuse mõju suhtes väga tundlikku
ökosüsteemi;
Seostab okasmetsade leviku parasvöötme
põhjapoolsema ja kontinentaalsema

kliimaga ning lehtmetsade leviku
parasvöötme merelise kliimaga, tunneb
ära okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise
kliimadiagrammi, nimetab okasmetsale
iseloomulikke taimi ja loomi, teab
leetmuldade eripära ja analüüsib
keskkonnatingimuste mõju nende
kujunemisele, nimetab lehtmetsale
iseloomulikke taimi ja loomi, analüüsib
inimtegevuse võimalusi ja mõju
keskkonnale okas- ja lehtmetsavööndis;
Seostab parasvöötme rohtlate paiknemise
mandrilise kliimaga, kirjeldab
mustmuldade eripära ja selgitab
keskkonnatingimuste mõju mustmuldade
kujunemisele, nimetab rohtlale
iseloomulikke taimi ja loomi ning toob
näiteid nende kohastumuste kohta,
nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi
kultuurtaimi, selgitab vee- ja
tuuleerosiooni mõju maastike
kujundajana rohtlates, toob näiteid
erosiooni takistamise abinõude kohta;
näitab kaardil kuivade ja niiskete
lähistroopiliste metsade paiknemist,
võrdleb loodust ja inimtegevuse
võimalusi kuivas ja niiskes
lähistroopikas, nimetab vahemerelistel
aladel ja niiskes lähistroopikas
kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi;
Seostab kõrbete paiknemise põhja - ja
lõunapöörijoone, parasvöötme ja
lähistroopika teravalt mandrilise kliima,
külmade hoovuste (hoovuste olemus ja
mõju kliimale on põhikoolis ainult
tugevamatele õpilastele jõukohane teema)
ning mäestike mõjuga, iseloomustab
kliimaolusid kõrbes, tunneb ära kõrbele
tüüpilise kliimadiagrammi, iseloomustab
murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike

kujundajana, seostab soolajärvede tekke
ja pinnase sooldumise
keskkonnatingimustega kõrbes, nimetab
kõrbele iseloomulikke taimi ja loomi,
toob näiteid nende kohastumuste kohta,
iseloomustab oaaside kujunemiseks
vajalikke eeldusi ja kõrbetes
kasvatatavaid kultuurtaimi, analüüsib
keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse
võimalustele kõrbes, selgitab
veeprobleemi teket kõrbetes, toob näiteid
inimtegevuse mõjust kõrbe loodusele
(niisutussüsteemid, nafta ammutamine);
Iseloomustab savannide paiknemist
lähisekvatoriaalsetel aladel, selgitab
tähtsamate tegurite mõju (troopilise ja
ekvatoriaalse õhumassi vahetumine)
kliima kujunemisele, tunneb ära tüüpilise
savanni kliimadiagrammi, nimetab
savannile iseloomulikke taimi ja loomi
ning toob näiteid nende kohastumuste
kohta, analüüsib keskkonnatingimuste
mõju inimtegevuse võimalustele
savannis, selgitab veeprobleemi teket
savannis, teab savannis kasvatatavaid
kultuurtaimi, selgitab alepõllunduse ja
rändkarjanduse mõju savanni loodusele,
selgitab kõrbestumise põhjusi;
Seostab vihmametsade paiknemise
ekvaatoriga, iseloomustab kliimaolusid
vihmametsas, selgitab olulisemate
tegurite mõju kliima kujunemisele,
tunneb ära vihmametsale tüüpilise
kliimadiagrammi, nimetab vihmametsale
iseloomulikke taimi ja loomi ning toob
näiteid nende kohastumuste kohta,
selgitab vihmametsade tähtsust Maa
ökosüsteemis ja teab nende hävimise
põhjusi, toob näiteid vihmametsade
intensiivse raiumise tagajärgedest, teab
punamuldade eripära ja analüüsib

keskkonnatingimuste mõju nende
kujunemisele, iseloomustab vee-erosiooni
mõju ekvatoriaalaladel, analüüsib
keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse
võimalustele vihmametsas, teab vihmametsades kasvatatavaid kultuurtaimi;
teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja
võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes,
selgitab mägiliustike tekkepõhjusi ja
keskkonnatingimuste erinevust
tuulepealsel ja tuulealusel nõlval;
toob näiteid looduse ja inimtegevuse
vastastikusest mõjust erinevates
loodusvööndites ja mäestikes;
iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste
ja temaatiliste kaartide abil geograafilisi
objekte, piirkondi ja nähtusi
(geograafiline asend, pinnamood, kliima,
veestik, mullastik, taimestik, maakasutus,
loodusvarad, rahvastik, asustus,
teedevõrk ja majandus) ning analüüsib
nende seoseid;
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9. KLASSI GEOGRAAFIA
EUROOPA JA EESTI GEOGRAAFIA
ÕPPESISU
Euroopa ja Eesti asend, suurus ning
piirid. Euroopa pinnamood.
Pinnamoe seos geoloogilise
ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti
geoloogiline ehitus ja maavarad.
Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti
pinnamoe kujunemises.
Põhimõisted: loodusgeograafiline ja
majandusgeograafiline asend, Eesti
põhikaart, maastik, kõrg- ja
madalmäestik, lauskmaa,
kurdmäestik, noor ja vana mäestik,
platvorm, kilp, geokronoloogiline
skaala, kõrgustik, madalik, lavamaa,
aluspõhi, pinnakate, mandrijää,
moreen, moreenküngas, voor,
moreentasandik.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1. Eesti ja mõne teise Euroopa riigi
geograafilise asendi võrdlemine.
2. Teabeallikate põhjal ülevaate
koostamine kodumaakonna
pinnamoest ja maavaradest ning
nende seostamine geoloogilise
ehitusega.
•
Euroopa riikide, sh Eesti
geograafilise asendi
iseloomustamine ja võrdlemine
atlase ja muude infoallikate põhjal
(nõrgematele õpilastele anda kava
või märksõnad).
•
Kodumaakonna geograafilise asendi
iseloomustamine (tugevamatele

ÕPITULEMUS
Õpilane
1) iseloomustab etteantud Euroopa
riigi, sh Eesti geograafilist
asendit;
2) iseloomustab ja võrdleb kaardi
järgi etteantud piirkonna, sh Eesti
pinnavorme ja pinnamoodi;
3) seostab Euroopa suuremaid
pinnavorme geoloogilise
ehitusega;
4) iseloomustab jooniste,
temaatiliste kaartide ning
geokronoloogilise skaala järgi
Eesti geoloogilist ehitust;
5) iseloomustab kaardi järgi
maavarade paiknemist Euroopas, sh
Eestis;
6) iseloomustab mandrijää tegevust
pinnamoe kujundajana Euroopas, sh
Eestis;
7) nimetab ning leiab Euroopa ja
Eesti kaardil mäestikud,
kõrgustikud, kõrgemad tipud,
tasandikud: lauskmaad, lavamaad,
madalikud, alamik

Õpilane
1) iseloomustab Euroopa, sh Eesti
kliima regionaalseid erinevusi ja
selgitab kliimat kujundavate
tegurite mõju etteantud koha
kliimale;
2) iseloomustab ilmakaardi järgi
etteantud koha ilma (õhurõhk,

õpilastele võib lisaks anda asendist
tulenevate positiivsete ja negatiivsete
mõjude analüüsi).
•
Euroopa riikide, sh Eesti
pinnavormide ja pinnamoe
iseloomustamine atlase ja muude
infoallikate põhjal (nõrgematele
õpilastele anda kava või märksõnad).
•
Temaatiliste kaartide, jooniste ja
geokronoloogilise skaala abil Eesti
geoloogilise ehituse
iseloomustamine.
•
Jooniste ja geoloogilise kaardi abil
Põhja- ja Lõuna-Eesti geoloogilise
võrdluse koostamine: pinnakatte
paksus ja koostis, aluspõhja kivimid,
pealmine kivim, selle vanus ja
iseloomulikud tunnused,
geoloogilise ehitusega kaasnevad
mõjud (karst, kare vesi, maakoore
liikumine, iseloomulikud paljandid –
klint, ürgorud jms).
Selle teema raames võib soovi korral
tutvuda karstiga. Teema annab hästi
seostada keemias
õpitud aluste ja karbonaatidega ning
karjääride rajamise ja võimalike
põhjaveeprobleemidega.
•
Kaardi abil maavarade paiknemise
iseloomustamine Euroopas, sh
Eestis, ning Eestis leiduvate
maavarade seostamine geoloogilise
ehitusega.
•
Kaardi ja jooniste abil mandrijää
tegevuse iseloomustamine pinnamoe
kujundajana Euroopas, sh Eestis.

kõrg- või madalrõhuala, soe ja
külm front, sademed, tuuled);
3) mõistab kliimamuutuste uurimise
tähtsust ja toob näiteid
tänapäevaste uurimisvõimaluste
kohta
Õpitulemused:
Õpilane
1) iseloomustab Läänemere eripära
ja keskkonnaprobleeme ning toob
näiteid nende lahendamise
võimaluste kohta;
2) kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi
Läänemere rannikulõike: pank-,
laid- ja skäärrannikut;
3) selgitab põhjavee kujunemist ja
liikumist, põhjavee kasutamist
kodukohas ning põhjaveega seotud
probleeme Eestis;
4) teab soode levikut Euroopas, sh
Eestis, ning selgitab soode
ökoloogilist ja majanduslikku
tähtsust;
5) iseloomustab Euroopa, sh Eesti
rannajoont ja veestikku, nimetab
ning näitab Euroopa ja Eesti kaardil
suuremaid lahtesid, väinu, saari,
poolsaari, järvi
õpilane
1) leiab teabeallikatest infot riikide
rahvastiku kohta, toob näiteid
rahvastiku uurimise ja selle
tähtsuse kohta;
2) analüüsib teabeallikate järgi
Euroopa või mõne piirkonna, sh
Eesti rahvaarvu, selle muutumist;
3) iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate, sh
rahvastikupüramiidi järgi

•
Geograafiliste objektide leidmine
Eesti kaardil ja nende märkimine
kontuurkaardile.
Suured pinnavormid, kõrgustikud
: Pandivere, Sakala, Otepää, Haanja,
Karula, Vooremaa;
tasandikud: Kagu-Eesti lavamaa,
Harju lavamaa, Viru lavamaa, KeskEesti tasandik, Põhja-Eesti
rannikumadalik, Lääne-Eesti
madalik, Pärnu madalik, Peipsi
madalik, Võrtsjärve madalik.
•
Geograafiliste objektide leidmine
Euroopa kaardil ja nende märkimine
kontuurkaardile.
Pinnavormid: Ida-Euroopa
lauskmaa, Skandinaavia mäestik,
Alpid, Apenniinid,
•
Eestis sündimust ja suremust
mõjutavate tegurite arutelu.
•
Euroopa, sh Eestiga seotud rände
põhjuste ja tagajärgede üle
arutlemine rühmatööna.
•
Teabeallikatest info otsimine
Euroopa kultuurilise mitmekesisuse
iseloomustamiseks, saadud materjali
esitlemine kaasõpilastele.
Õpitulemused:
Õpilane
1) leiab teabeallikatest infot riikide
rahvastiku kohta, toob näiteid
rahvastiku uurimise ja selle
tähtsuse kohta;

etteantud riigi, sh Eesti
rahvastikku ja selle muutumist;
4) toob näiteid rahvastiku
vananemisega kaasnevatest
probleemidest Euroopas, sh
Eestis, ning nende lahendamise
võimaluste kohta;
5) selgitab rännete põhjusi, toob
konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt
Euroopast;
6) iseloomustab Eesti rahvuslikku
koosseisu ning toob näiteid Euroopa
kultuurilise mitmekesisuse kohta

Õpilane
1) analüüsib kaardi järgi rahvastiku
paiknemist Euroopas, sh Eestis;
2) analüüsib linnade tekke, asukoha
ja arengu vahelisi seoseid
Euroopa, sh Eesti näitel;
3) nimetab linnastumise põhjusi,
toob näiteid linnastumisega
kaasnevate probleemide kohta
Euroopas, sh Eestis, ja nende
lahendamise võimalustest ;
4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning
analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;
5) nimetab ja näitab kaardil Euroopa
riike ja pealinnu ning Eesti
suuremaid linnu

2) analüüsib teabeallikate järgi
Euroopa või mõne piirkonna, sh
Eesti rahvaarvu, selle muutumist;
3) iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate, sh
rahvastikupüramiidi järgi
etteantud riigi, sh Eesti
rahvastikku ja selle muutumist;
4) toob näiteid rahvastiku
vananemisega kaasnevatest
probleemidest Euroopas, sh
Eestis, ning nende lahendamise
võimaluste kohta;
5) selgitab rännete põhjusi, toob
konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt
Euroopast;
6) iseloomustab Eesti rahvuslikku
koosseisu ning toob näiteid Euroopa
kultuurilise mitmekesisuse kohta.
Õppevahendid:
maailma, Eesti ja Euroopa
rahvastikukaardid, Euroopa riikide
rahvastikupüramiidid, jooksev info
meedias; internetilehed:
Lõiming: ajalugu ja
ühiskonnaõpetus:
migratsioon Euroopas, sh Eestis, ja
selle mõju ühiskonnale;
matemaatika: diagrammide analüüs,
üldkordajate arvutamine;
võõrkeel:
sõnavara täienemine võõrkeelsete
materjalidega töötamisel.

EUROOPA JA EESTI ASUSTUS (8
tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema
olulisus:
Eesti ja Euroopa asustuse õppimine
aitab mõista ühiskonnas toimuvaid
protsesse ja nende seoseid
looduskeskkonnaga.
Varem õpitu, millele õppeprotsessis
toetutakse:
Eesti asustusega tutvuvad õpilased
juba loodusõpetuse, ajaloo ning
ühiskonnaõpetuse raames põhikooli I
ja II kooliastmes, maailma asustusest
saadakse esimesed teadmised 7.
klassis.
Õppesisu:
Rahvastiku paiknemine Euroopas.
Linnad ja maa-asulad.
Linnastumise põhjused ja
linnastumine Euroopas. Rahvastiku
paiknemine Eestis. Eesti asulad.
Linnastumisega kaasnevad
majanduslikud, sotsiaalsed ja
keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted:
linnastumine, linnastu,
valglinnastumin
EUROOPA JA EESTI MAJANDUS
(10 tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema
olulisus:
Euroopa ja Eesti majanduse
õppimine loob aluse mõistmaks
majanduse struktuuri ja ühiskonnas
toimivaid protsesse.
Energiamajandusega seonduv aitab
mõista tänapäeva ühiskonna

Õpilane
1)
analüüsib loodusressursside, tööjõu,
kapitali ja turgude mõju Eesti
majandusele ning toob näiteid
majanduse spetsialiseerumise kohta;
2)
rühmitab majandustegevused
esmasektori, tööstuse ja teeninduse
vahel;

väljakutseid energiaressursside
kasutamisel ja säästmisel.
Varem õpitu, millele õppeprotsessis
toetutakse: Euroopa ja Eesti
majandus on esimene n-ö puhtalt
majandusgeograafiline teema, mille
õppimisel saab toetuda
ühiskonnaõpetuses omandatud
teadmistele.

3)
selgitab energiamajanduse tähtsust,
toob näiteid energiaallikate ja
energiatootmise mõju kohta
keskkonnale;
4)
analüüsib soojus-, tuuma- ja
hüdroelektrijaama või tuulepargi
kasutamise eeliseid ja puud

Õppesisu:
Majandusressursid. Majanduse
struktuur, uued ja vanad
tööstusharud. Energiaallikad, nende
kasutamise eelised ja puudused.
Euroopa energiamajandus ja
energiaprobleemid. Eesti
energiamajandus. Põlevkivi
kasutamine ja keskkonnaprobleemid.
Euroopa peamised
majanduspiirkonnad.
Põhimõisted:
majanduskaardid,
majandusressursid, taastuvad ja
taastumatud loodusvarad, kapital,
tööjõud, tööjõu kvaliteet,
esmasektor, tööstus, teenindus,
energiamajandus, energiaallikad
ÕLLUMAJANDUS JA
TOIDUAINETETÖÖSTUS (7
tundi)
Õpetamise eesmärgid ja teema
olulisus:
Teemat õppides saavad õpilased
ülevaate põllumajandust ja
toiduainetetööstust
mõjutavatestlooduslikest ja
majanduslikest teguritest. Samuti

Õpilane
1)
toob näiteid taime- ja
loomakasvatusharude kohta;
2)
iseloomustab põllumajanduse
arengueeldusi Eestis ja põhjendab
spetsialiseerumist;

õpivad nad tundma oma toidu
päritolu.
Varem õpitu, millele õppeprotsessis
toetutakse:
Teema õppimine toetub varem
õpitud loodusgeograafiale:
pinnamood, kliima, loodusvööndid.
Õppesisu:
Põllumajanduse arengut mõjutavad
looduslikud tegurid. Eri tüüpi
põllumajandusettevõtted ja
toiduainetööstus Euroopas. Eesti
põllumajandus ja toiduainetööstus.
Põllumajandusega seotud
keskkonnaprobleemid.

3)
iseloomustab mulda kui ressurssi;
4)
toob näiteid eri tüüpi
põllumajandusettevõtete kohta
Euroopas, sh Eestis;
5)
toob näiteid kodumaise toidukauba
eeliste kohta ja väärtustab Eesti
tooteid;
6)
toob näiteid põllumajandusega
seotud keskkonnaprobleemide ja
nende lahendamise võimaluste
kohta.

Põhimõisted:
taimekasvatus ja loomakasvatus,
maakasutus, haritav maa, looduslik
rohumaa, taimekasvuperiood,
looma- ja taimekasvatustalud,
istanduse
Teenindus ja selle jaotumine. Turism
kui kiiresti arenev majandusharu.
Turismiliigid.
Euroopa peamised turismiressursid.
Turismiga kaasnevad
keskkonnaprobleemid. Eesti
turismimajandus. Transpordiliigid,
nende eelised ja puudused sõitjate
ning erinevate kaupade veol.
Euroopa peamised
transpordikoridorid. Eesti transport.
Põhimõisted:
isiku- ja äriteenused, avaliku ja
erasektori teenused, turism,
transport, transiitvedu

Õpilane
1)
toob näiteid mitmesuguste teenuste
kohta;
2)
iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate järgi etteantud Euroopa
riigi, sh Eesti turismi arengueeldusi
ja turismimajandust;
3)
toob näiteid turismi positiivsete ja
negatiivsete mõjude kohta riigi või
piirkonna majandus-ja sotsiaalelule
ning looduskeskkonnale;
4)

analüüsib transpordiliikide eeliseid
ja puudusi reisijate ja mitmesuguste
kaupade veol;
5)
toob näiteid Euroopa peamiste
transpordikoridoride kohta;
6)
iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate järgi eri
transpordiliikide osa Eesti-sisestes
reisijate ja kaupade vedudes;
7)
toob näiteid transpordiga seotud
keskkonnaprobleemide ja nende
lahendamise võimaluste kohta ning
väärtustab keskkonnasäästlikku
transpordi kasutamis

