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VARIANDID

1. Mitu valmis, rajamisel ja planeeritud tehnoparki on Rae vallas kokku?

A.
B.
C.
D.

2
4
6
8

2. Mis järgnevatest on vastavalt Kalapüügiseadusele ja –eeskirjale lubatud
allveepüügil?

A.
B.
C.
D.

Kunstlik valgustus
Käsiharpuun (ahing)
Akvalang
Kalapüük käsitsi, ilma püügivahenditeta

3. Kuidas nimetati 1870. a. avatud Peterburi-Paldiski raudteed?

A.
B.
C.
D.

Piimaraudtee
Kartuliraudtee
Apelsiniraudtee
Heeringaraudtee

4. Milline lind järgnevatest ei kuulu pesitsevate paaride arvult Eestis kuue
enamlevinud linnuliigi hulka?

A.
B.
C.
D.

Punarind
Metsvint
Rasvatihane
Salu-lehelind

5. Kes põhjustas Noa pojapojapoja Nimrodi, Ninive rajanud Babüloonia kuninga
surma?

A.
B.
C.
D.

Madu
Sääsk
Ämblik
Mesilane
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AJALUGU - POLIITIKA
6. Peale Suurt Prantsuse revolutsiooni muutusid parukad ebapopulaarseks, kuna
nad olid levinud varasemate võimukandjate seas. Parukakandmine keelati uute
võimude poolt, kuna nende kasutamine põhjustavat defitsiiti. Mille defitsiidile
viidates keelati parukad?
7. 1939. a. sõlmisid peale NSVL mittekallaletungi Saksamaaga ka näiteks Eesti
ja Läti. Millised kolm riiki keeldusid 1939. a. alla kirjutamast Saksamaa poolt
neile pakutud taolist lepingut?
8. Nimetust “toorid” kasutatakse briti konservatiivide kohta ja pärit on see XVII
sajandist, mil tekkisid tooride ja viigide partei. Kelle või mille järgi sai tooride
partei nime (ingliskeelne nimi “tories”)?
9. Kus toimus II maailmasõjas operatsioon koodnimetusega “Argonaut”
10. Mis aastaarv?

a) ÜRO-st astub välja Indoneesia ja sisse saavad Singapur ning Gambia
b) Sureb Winston Churchill ja sünnib Elizabeth Hurley
c) Kanada saab uue, vahtralehega lipu
d) Nobeli kirjanduspreemia saab Šolohhov
e) Eestis taastatakse 11 -klassiline üldhariduskool
GEOGRAAFIA
11. Maailmas on kolm riiki, kus enamus rahvastikust on soome-ugrilased. Milline
ülejäänud riikidest on suurima soome-ugrilaste osakaaluga rahvastikus (10,7)?
12. Millise Eesti linna sõpruslinnaks Soomes on Nokia? Linna deviis on “Värskte
meretuulte linn”, linnas on üks põhikool, kaks kõrgkooli ja kolm keskkooli –
Vanalinna, Kannuka ja Astangu.
13. Mis nime kannab praegu Taga-Alai ahelikus Kõrgõzstani ja Tadžikistani piiril
asuv mägi kõrgusega 7134 m üle merepinna, mis varem kandis Lenini mäetipu
nime?
14. Hispaania suuruselt 3. linna nimekaim Ladina-Ameerika ühes riigis on
rahvaarvult kuni 1,5 korda suurem ja on elanike arvult oma riigis samuti
kolmandal kohal. Nimetage linn(ad) ja see Ladina-Ameerika riik.
15. Milliste rahvusvaheliste organisatsioonide lipud need on?
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TEADUS - TEHNIKA
16. Mis firma sõiduautosid toodetakse maailmas kõige enam - 2007 aastas plaanis
9,4 milj? Pildil autofirma esimene mudel aastast 1937.

17. Sotheby oksjonil müüdi 1993. a. 68 500 $ eest kellegi Kemurdžiani juhtimisel
ehitatud 2,3m pikkune objekt. Ostja eelistas jääda anonüümseks, samuti oli
ebaselge, kuidas ta kavatses selle eseme kätte saada. Mis objekt müüdi?
18. Millega on läinud Nobeli preemiate ajalukku rootsi matemaatik MittagLeffler?
19. Tellimuse selle tänapäeval laialt tuntud toote väljatöötamiseks esitasid Saksa
juhid, et kergendada saksa sõdurite olukorda rindel. Esimese eksemplari
valmistas 1941. a. Dresdenis Saksa Hügieeniinstituudi töötaja Franz
Tschakert. Sama aasta juulis läks kogu projekti juhtimine üle taani arstile Olen
Hannussenile. Tema tehtud eksemplar avaldas Himmlerile sügavat muljet,
kuid masstootmiseni ei jõutud. Millest on jutt?
20. Rahatähel on kujutatud meest nimega 1. Parun ..... of Nelson, kus Nelson
tähistab ta sünnikohta. Tema nime on antud kraatritele Kuul ja Marsil ning ka
keemilisele elemendile. Kes on see mees?
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LOODUS
21. Eesti Ornitoloogiaühingu häälekandja nimi on “Hirundo”. Mida see tähendab?
22. Praegu on Peipsiäärsel kurgikasvatusel rasked ajad. Ka eelmise iseseisvuse
ajal oli Peipsi ääres tõsiseid probleeme seoses senise põhilise põllukultuuri
turustusraskustega. EW määras seetõttu tööle isegi spetsiaalse konsulendi. Mis
oli Peipsi ääres peamine põllukultuur XX saj. algul?
23. Mida toodetakse Langerhansi saarekestel (99 % maailma kogutoodangust)?
24. Iraani poolkõrbe üks värvikamaid taimi on haisev feerula. Meile meenutab ta
hiiglaslikku karuputke. Tema juure lõikekohalt saadavat piimmahla
kasutatakse ravimina (närvi-, mao,- maksa- ja sapihädad) ning maitsetaimena.
Nimetage selle taime eestikeelne nimi (neid on mitu).
25. Mille poolest on eriline viimastel aastatel Eestiski leitud ängelheinaöölane
(Calyptra thalictri )?

SPORT
31. Mille poolest on eriline tänavuse Ameerika Karika regati toimumiskoht?
32. Rahvusvaheline spordiföderatsioon AIDA on fikseerinud austerlase Herbert
Nitsch-i poolt püstitatud rekordi 183 m. Mis alal?
33. Millise meeskonna koosseisus tuli 25. X 1997 Diego Maradona viimast korda
mängijana väljakule?
34. Mis ala Eesti koondise moodustavad Jason Barry, Shiva Arunachalam, Gleb
Bihanovs, Ankur Dhami, Vimneeth Govind, Robin Hazlehurst, Kristjan
Kogerman, Andrus Käämbre, James Ramsden, Oliver Solovetski jt.?
35. 1968. .a võttis San Antonio õhujõudude haigla arst Kenneth Cooper oma
väljamõeldu tähistamiseks kasutusele praegu üldtuntud termini. 1969. a. arendas
seda edasi Jackie Sorenson. Millest on jutt?

