1. Milline nendest Eesti vetest püütud oma liigi suurematest kaladest on osutunud
raskeimaks?
a)
b)
c)
d)

angerjas
luts
turb
linask

2. Milline nendest kirikutest on ehitatud kõige hiljem?
a)
b)
c)
d)

Märjamaa Maarja kirik
Kadrina Katariina kirik
Noarootsi Katariina kirik
Vastseliina Katariina kirik

3. Farmakoloogiaõppejõu T. Gorbunkova raamatus “Ravimine taimedega” on
retsept, mida kasutada seksuaalnõrkuse korral. Milline komponent loetletutest on
liigne?
a)
b)
c)
d)

Harilik käokannuse ürt
Maisi emakasuudmed
Islandi käokõrva ürt
Melissilehed

4. Enne 2006.a novembris Tadžikistanis toimunud presidendivalimisi teatas valitsev
president Emomali Rahmonov, et kavatseb oma uuel ametiajal hakata võitlema
nähtusega, mis on riigis ülimalt levinud. See, millega võitlema hakatakse ei olevat
soliidne ning ei sobivat iseloomustama nii põlist rahvust nagu seda on tadžikid.
Millega hakkab võitlema president Rahmonov? Kas
a)
b)
c)
d)

alkoholi liigtarvitamisega
lääneliku riietusega
kuldhammastega
tänaval söömisega

5. Barrel on eelkõige tuntud kui naftasaaduste mõõtühik, kuid sellega mõõdetakse ka
alkohoolsete jookide koguseid. Milline barrelitest on mahukaim?
a)
b)
c)
d)

Inglise õlle barrel
Nafta barrel
Ameerika viski barrel
Ameerika õlle barrel

6. Mees, kes seisab president Bushi kõrval, on mõjuvõimas – kõik tema 2-3 kuu
tagant toimuvad sõnavõtud on oodatud ja neid kuulatakse suure huviga. Kellest jutt?

7. Millise organisatsiooni teenetemärki näete parempoolsel pildil?
8. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehe andmetel kuulub osaliselt
või täielikult riigile 23 äriühingut, neist tuntumad on muidugi Eesti Energia AS, AS
Eesti Post, AS Tallinna Sadam jne. Millega aga tegeleb 100% riigile kuuluv
A.L.A.R.A AS, mille juhataja on Joel Valge ja nõukokku kuuluvad Riina Aasa,
Viktor Grigorjev, Lemmi Oro ja Meelis Steinberg?
9. Uueks ÜRO peasekretäriks sai 01.01.2007.a Lõuna-Koreast pärit Ban-Ki-moon,
kes vahetas välja Ghanast pärit Kofi Annan`i. Nüüd värskedame mälu – millistest
riikidest olid pärit 3 neile eelnenud ÜRO peasekretäri? 2 õiget 1 punkt, 3 õiget 2
punkti.
10. Muusika
11. Millisest aastast on jutt?
-

Ilmuma hakkavad ajakirjad “Keel ja Kirjandus” ning “Siluett”
Charles de Gaulle valitakse Prantsuse V vabariigi 1. presidendiks
Toimub 1. suurkohtumine kergejõustikus NSV Liit – USA
Tallinnas rajatakse esimesed tasulised parklad – Raekoja platsil, “Estonia”
teatri juures ja Pirital.
Eesti raadios esimest korda “Päevakaja”
Valitakse uus Rooma paavst, kelleks saab Johannes XXIII

12. Odysseuse ilus ja truu abikaasa, Telemachose ema. Oodates 20 aastat mehe
kohaletulekut, tõrjus ta kosilasi ettekäändega, et tahab enne uuesti abiellumist oma äia
Laertese surilina valmis kududa. Öösel harutas ta päeval kootu üles, kuni
teenijatüdrukud ta reetsid. Peale pettuse ilmsikstulekut teatas, et nõustub abielluma
sellega, kes jaksab Odysseuse vibu pingule tõmmata. Seda suutis ainult tundmatu
kerjusena koju naasnud Odysseus ise. Pärast Odysseuse surma sai temast Telegonose
abikaasa ja Kirke andis talle surematuse. Kes?
13. 1486.a Heinrich Krameri ja James Sprengeri poolt välja antud raamat “Malleus
Maleficarum” sisaldab näpunäiteid, küsimusi-vastuseid ja juhtumikirjeldusi, olles
seega esimesi arvestatavaid käsiraamatuid. Kellele oli käsiraamat mõeldud?

14. Väga pikka aega oli Rootsi võib-olla ainuke riik, kellel puudus oma rahvuspüha.
Alles 20. sajandi alguses arvasid rahvusromantikud, et selline päev peab siiski olema.
Pärast esimest maailmasõda, millest Rootsi jäi kõrvale, hakati eraalgatuse ajel
tähistama oma lipu päeva. See oli 1916 – 1917, kui Rootsi kuningas hakkas kinkima
riigilippe organisatsioonidele nagu spordiklubid, ühingud ja muud. Rahvuspühaks sai
Rootsi lipu päev alles 1983.a ja seda tähistatakse kokkuleppeliselt 6. juunil. Miks
valiti just see kuupäev?
15. See usuorganisatsioon loodi 1928.a Madriidis. Asutajaks preester Josemaria
Escriva de Balaguer, kes kuulutati pühakuks 2002. aastal. Seda usulahku on soosinud
nii Benedictus XVI kui ka Johannes Paulus II. Neid süüdistatakse selles, et nad ei lase
vabaks kord nendega ühinenud inimesi, et nad võõrandavad oma liikmeid
ühiskonnast, panevad inimesed tegama tasuta tööd. Liikmed kannavad ümber reie
kinnitatavat ogavööd – Chalice´i. Eestisse tõi liikumise Tšiilist pärit Henton Figueroa
ning ühingusse kuulub ka Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdain. Kuidas
nimetatakse seda paljude meelest radikaalset usulahku?
16. 28.02.2006.a sai Anne Veskist ühe linna aukodanik. Aunimetusega kaasneb
võimalus tasuta kasutada linna ühistransporti ja linnasauna, korteri ostmisel tasuda
ainult 50% kommunaalteenustest. Millisest linnast on jutt? Et küsimus ei tunduks liiga
raske, lisame linnas asuva Peaingel Miikaeli kiriku pildi.

17. Parempoolsel pildil olevat prouat nimetavad irvhambad firma Absorbencies
reklaaminäoks. Mida toodab nimetatud firma?
18. Jelena Mironova sündis 26. juulil 1945. aastal. Ta on pärit kuulsast suguvõsast –
tema aristokraadist vanaisa Pjotr Mironoff tegeles relvade hankimisega tsaariarmeele,
üks tema esiisadest, välimarssal Mihhail Kamenski, naases vene-türgi sõjast Georgi
Risti 2. klassi ordeniga, mis oli tollal kõrgeim sõjaväeline autasu. Juba noorpõlves
unistas ta näitlejaks saamisest, selleks ta ka sai, kusjuures edukalt – tema
auhinnakapis on muude auhindade hulgas 4 BAFTA auhinda, 3 kuldgloobust ja 1
Oscar. Millise nime all tunneme Jelena Mironovat meie?

19.2005.a oktoobris alustas Araabia televisioon ühe USA hittseriaali näitamist. Kuna
seriaal tuli teha moslemitele vastuvõetavaks, tuli muuta nii mõndagi. Seega näevad
araablased seriaali, mille olulisemateks tegelasteks on Omar ja Badr, samuti tarbitakse
seriaalis ohtralt limonaadi ning süüakse egiptuse loomalihavorste. Milline seriaal?
20. Enne debüteerimist oma esimese moekollektsiooniga 1976. a, töötas ta nimekates
couture`i firmades nagu Cardin, Patou, Goma ja Tarlazzi. Tema
moedemonstratsioonid äratasid suurt huvi, sest tänavariietuse, vormirõivaste, folkloori
ja avangardistlike kavandite miksimisega purustas ta tavalised moekriteeriumid. Mees
või naine, püksid või seelik, nendel küsimustel ei ole Pariisi eeslinnast pärineva
moelooja jaoks tähtsust. Üks tema kuulsamaid kliente on Madonna, kes esineb laval
tema loodud kostüümides ning on teinud disaineri tuntuks ka rahvusvahelises
muusikuteringis. Millisest moeloojast on jutt?
21. Melbourne OM 1956.a võitsid eestlased 2 hõbemedalit ja ühe pronksi. Kes?
22. Millise vabaaja- ja spordirõivaste firma logo on vasakpoolsel pildil?

23. Kes on see legendaarne autosportlane (29.04.1951 – 18.02.2001) ?
24. Eesti päritolu doktor Allan Oolol on taskus nii kiropaktiku, manuaalmeditsiini,
akupunktuuri kui ka taastusravi, spetsialisti diplom. Tema käte vahelt on läbi käinud
Eesti tippsportlased Aleksander Tammert, Indrek Pertelson, Andrus Veerpalu, Jaana
Kolukanova ja Kristjan Rahnu, maailmakuulsustest võib ära märkida Lennox Lewise,
Jimmy Connorsi ja Bobby Hulli. Oolo on loonud neuroloogilise ravisüsteemi, mis
koheselt leevendab valu, kiirendab paranemist ja tugevdab muskleid. Ravimeetodi
idee peitub närvisüsteemi mõjutamises nii, et uueneb aju ja organismi vaheline
koostöö. Kuidas nimetatakse Oolo poolt loodud ravisüsteemi ?
25. Muusika
26. Linn Belgia idaosas Meuse`i jõe ääres, samanimelise provintsi halduskeskus, ca
200 000 elanikku. Riigi peamine rasketööstuslinn ning oluline transpordisõlm.
Ülikool asutatud 1817, käesoleval ajal ca 17 000 üliõpilast. 8. sajandi algusest oli
piiskopiriigi pealinn, 10. sajandist kuulust Saksa-Rooma riigi koosseisu. 1795.a

liidendati Prantsusmaaga, 1815.a Madalmaade kuningriigiga; Belgiale kuulub aastast
1830. Milline linn?
27. Kuulus Poola maailmarändur, tudeerinud noorpõlves mitmes ülikoolis nii
filosoofiat kui loodusteadusi. Rännanud Mehhikos, Indo-Hiinas, Madagaskaril,
Tahitil, Brasiilias, Lääne-Aafrikas, USA-s, Kanadas, jm. Peamiselt oma rännakute
põhjal avaldanud 32 raamatut, mis tõlgitud 23 keelde. Eesti keeles on “Maailm ja
mõnda” sarjas ilmunud “Küla Madagaskaril”, “Kalad laulavad Ucayalis” ja “Vaigust
lõhnav Kanada”. Kes ?
28. Millise linna lipp on parempoolsel pildil?

29. Mille poolest on maailma lindude seas ainulaadne USA lääneosas elav öösorri liik
phalaenoptilus nuttallii? Eripära avastas 1946.a bioloog Edmund C. Jaeger.
30. Selle taime vili on Jaapani rahvuspuuvili, taim kasvab ka Austraalias, Ameerikas
ja Lõuna-Euroopas. Soojadel maadel kasutatakse haljastuses, Eesti kliima on tema
jaoks liiga külm. Vili kasvab puudel, puu saagikus kuni 80 kg. Täisküps vili on
mahlane, läbipaistev, pehme, meenutab veidi tomatit. Vili on väga õrn, ei talu
loopimist ega põrutamist, säilib paar nädalat. Millisest taimest / viljast jutt?
31. Vene automark ? Toodetud 2006.a , 555 hj, hind ca 1,5 miljonit eurot.

32. Ta sündis 20. juulil 1929. aastal Reims'is. Hariduselt germanist, tõlkis nooruses
Marx'i ja Brecht'i teoseid. Tema esimeseks sotsioloogiliseks teoseks sai 1968 ilmunud
"Objektide süsteem" (Le Système des objets), millele peagi (1970) järgnes
"Tarbimisühiskond" (La Société de consommation). Mitmete muude küsimuste seas

tegeles ta ka näivuse, virtuaalsuse ja märgisüsteemide uurimisega. Eesti keeles on
ilmunud raamat "Simulaakrumid ja simulatsioon" (Tallinn: Kunst,1999).
33. Mis on ommatiid? Mida rohkem neid on, seda parem. Vihjeks võib lisada, et
inimesel neid õnneks ei ole, kiilil aga on neid kuni 28 000.
34. Patendi sellele võttis esimesena USA-s Harvey Hubbell 1904.a. Kummalisel
kombel ei tehtud maailmas selle leiutise alast koostööd – ja ei tehta praegugi, sest neid
on siiani vähemalt 13 eri tüüpi. Millest on jutt?
35. Nimetage teos ja helilooja!
36. See kirjanik alustas kirjutamisega alles 50-aastasena, kuid jõudis oma eluajal
publitseerida 18 romaani. Enne kirjanikukarjääri teenis ta raha Hollywoodi
stsenaristina ja1947. aastal sai ta Oscari filmi "The Bachelor and the Bobby-Soxer"
stsenaariumi eest. Muuhulgas on ta müünud üle maailma enam kui 300 miljoni
raamatut ning kantud ka Guinessi raamatusse kui enim tõlgitud kirjanik maailmas.
Kes?
37. Kuidas nimetatakse Eesti Disaini Auhinda? Maskotiks on kera, mille sees peitub
silinder ja selles omakorda koonus. Vihjena võib lisada, et nime on saanud maskott
disainikateedri (tollal tööstuskunstikateedri) looja järgi.
38. Dirigendist vanaisa võib nimetada Tartu muusikaelu üheks keskpunktiks, sama
võib öelda ka baleriinist vanaema kohta. Poeg on tuntud helilooja ning EMTA
elektronmuusikastuudio juhataja, pojanaine peamiselt kirikumuusika uurimisele
pühendunud muusikateadlane. Nimeta ühine perekonnanimi?
39. Seda bändi võib nimetada tõeliseks veteraniks – tegutsetakse alates 1967. aastast.
Selle aja jooksul on nad olnud muljetavaldavalt produktiivsed, välja on antud üle 30
plaadi ning üle 50 singli. Neid arvatakse sageli USA enimmüüdud artistide hulka ning
paljud nende albumid on pealkirja asemel hoopis nummerdatud. Ansambel on olnud
edukas väga paljudes muusikastiilides – pop, jazz, rock – näiteks võideti 1976 ka
Grammy parima poploo esituse eest. Mis bänd?
40. Kunstnik ?

41. Vaatamata igaühe unikaalsusele jagunevad inimesed reeglina kolme liiki:
esimesed, kes saavad suurema osa informatsioonist sellest mida näevad, on visuaalid;
inimesed, kes elavad kuulmisest on audiaalid. Kuidas nimetatakse kolmandat gruppi,
ehk mis on nende inimeste koondnimetus, kes reageerivad puudutustele, maitsmisele
ja lõhnale?
42. See dieet on võitnud maailmas suurt populaarsust ning tunnistati alles äsja üheks
kõige tõhusamaks. Dieedi eripära seisneb süsivesikute osakaalu äärmuslikus
vähendamises toitumises. Dieet on nime saanud oma looja järgi. Nimetage dieedi nimi
või looja perekonnanimi (kattuvad)?
43. Viinakuningas Igor Savenkov teatas hiljuti, et tema ettevõte Onistar hakkab
tootma üht erilist sorti viina nimega Le Chaim. Millisele sihtgrupile on viin mõeldud?
44. USA-s tulid 2006.a müügile kassid, kes on keskmise pikkusega karvkattega,
sõbralikud ja armsad. Kassid aretati ühe biotehnoloogiafirma poolt ning erinevalt
kiisudest ei ole armas nende hind - $3950, millele lisandub $1000 saatmiskulu.
Hoolimata kõrgest hinnast on kassipoegade saamiseks pikk järjekord. Mis teeb
kassipojad nii menukaks?
45. Holi on kevadfestival, mis haarab iga aasta märtsikuus nepaallasi ja hindusid,
festivaliga tähistatakse valmivaid vilju ja uusi saake. Milline tegevus iseloomustab
antud pidustusi?

