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1. Millise rahvuse järglased on USA-s ladina-ameeriklaste järel arvukuselt teisel kohal? 

Neid on USA-s umbes 42-58 miljonit. Nii suur vahemik tuleneb sellest, et pärinevuse 

määramisel kasutatakse erinevaid kriteeriume. Maailmas elab neid u 75-160 milj. Sellest 

rahvusest olid ka Donald Trumpi isapoolsed vanavanemad. 2017 aasta statistika järgi elas 

Eestis selle rahva esindajaid 1945 inimest, natuke rohkem kui sajand tagasi oleks see arv 

hoopis teine olnud 

 

2. Kes on pildil? Vihjeks mõned tema näitlejatööd – „Keskkoolimuusikal“ Nukuteatris, 

„Tavaline ime“ Rakvere teatris, Leemet filmis „Vasaku jala reede“, telesarjad „Nurjatud 

tüdrukud ja „Naised vormis“ 

 
 

3. Ettevõtlik Valgamaa mees Oskar Kerson rajas 1927. a Tallinna A/S Eesti Kunstsarve 

Tehased O.Kerson & Ko. See lõi aluse, et Eesti keemiatööstus sai üle maailma tuntuks ja 

hinnatuks. 1939. a oli tema tehas toodangu mahult koguni suurim Euroopas, päevas 

toodeti seda materjali 6 tonni. Mida tootsid teised ettevõtted sellest materjalist edasi? 

 

4. Millises Euroopa Liidu riigi pealinnas asub Tantsiv maja, hüüdnimega Fred ja Ginger? 

See aastatel 1991-1996 uusbarokkstiilis ehitatud hoone sümboliseerib üleminekut 

kommunismilt demokraatiale. Hoones asuvad kauplus, hotell, restoran ja bürood. Katusel 

asuvalt terassilt avaneb ilus vaade Vltava jõele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kartulijooks, kõrvitsatõste, kapsatõuge, porgandivise, sibulasurumine, küüslaugu-

pressimine, peediheide, kaalikahüpe, tomati ülevise, kurgitõukejooks – kus on olnud 

võimalik sellist toredat kümnevõistlust proovida? 
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6.  Millise eksklusiivse rüütliordu asutas Burgundia hertsog Philippe Hea (Philippe III ) 

aastal 1430? Tänapäeval on see ordu aktiivne Austrias ja Hispaanias. Et meil selle ordu 

nimi meeles püsiks tuletatakse seda meile igal pühapäeval meelde. 

 

7.  Kelle loomingut näete? 

 

 
 

8. Mis aastal tolmusid järgmised sündmused? (+/- 1 aasta-1 punkt) 

      Eesti TV alustas värvisaadete edastamist. 

      Sündisid Mart Poom, Jaak Mae, Eminem 

      Suri USA president Harry Truman. 

 

9. Paikusel asuv firma Dipperfox on loonud ainulaadse toote, mis lööb laineid terves 

maailmas ja seda toodet kaitseb kaheaastane patent. Kaugeimad edasimüüjad on Jaapanis, 

Aurtraalias, USA-s, Kanadas ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Eestis algab toote maksumus 

13000 eurost ning neid on meie maale tööle ostetud 8 tükki. Üle maailma müüdi neid 

eelmisel aastal 160. Mis tootega on tegemist? 

 

 
 

10. Tuumafüüsik N.Bohr sai 1922. aastal Nobeli füüsikaauhinna. Legend räägib, et 

kohalik õlletehas kinkis talle tasuks kodu koos torustikuga, mis pumpas tehasest elukohta 

värsket õlut. Päris tõsi see ei ole, kuid legendis on siiski oma tõetera – õlletehase 1854. 

aastal valminud uhkes elumajas ta 1932. aastast elas ja sai ka tasuta õlut kuni surmani 

(1962). Milline tuntud õllefirma nii lahke oli? 
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11. Ühes Eesti linnas asub looduskaitsealune Kördiööbiku park, sellele andis nime enne 

sõda linnas asunud kodutööstuskool, kus tüdrukuid õpetati keetma ja küpsetama, 

õmblema ja kuduma – peale selle pidid “kördikeetjad” oskama laulda kui ööbikud. Pargi 

alla mahuvad linna läbiva jõe vasakkaldal Suurest sillast allavoolu asuvad endised 

Pastoraadi ja Kultuurimaja park ning Roosisaar. Nimetage linn? 

 

12. Kes on pildil? Nimi – 2p, kui teate millega ta hiljuti uudisekünnise ületas saate 1 

punkti.  

 
 

13. Praegusel aastaajal oleks tore Maltale põigata. Kus riigis asub aga Malta nimeline 

küla (elanikke 2459). Kuni 1936 aastani kandis küla Borovaja nime. Maltat läbib ka 

samanimeline jõgi. Varem asus sellel kohal postijaam Peterburi-Varssavi maanteel, asula 

tekkis seoses Peterburi-Varssavi raudtee rajamisega. Vaatamisväärsused: vana postijaam, 

õigeusu kirik, katoliku kirik. 

 

14. Pildil on fragment ühest väga tuntud ehitisest. Millisest? 

 

 
 

15. Igal aastal, alates septembrist kuni novembrini, külastab Churchilli linna ümbrust üle 

tuhande jääkaru. Seda kanada linnakest nimetatakse „jääkarude pealinnaks“. Väikelinna 

(800 ) elanike arv kasvab karuturistide arvelt  sel ajal ligi kümne tuhandeni. Linnas sees 

siiski jääkarusid ei näe. Millisesse loomade jaoks ebatavalisse asutusse pannakse need 

jääkarud, kes linna hulkuma tulevad? 
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16. 10. jaanuaril 1992 võttis Edgar Savisaare juhitud valitsus vastu otsuse, mis hakkas 

kehtima järgmisest päevast. See otsus mõjutas otseselt kõigi eestimaalaste igapäevaelu.  

Milline muutus toimus Eestis 11. jaanuaril 1992? 

 

17. Seda maavitsaliste sugukonda kuuluvat 20-100 cm kõrgust taime tuntakse ka selliste 

nimede all nagu maruhain, hambahain ja pinipussuhain. Vaatamata sellele, et kogu taim 

on mürgine ja võib ka vähesel tarbimisel meeltesegadust tekitada on selle lehti juba 

sajandeid ravimtaimena kasutatud – see toimib nõrgalt rahustava vahendina ning ka 

valuvaigistina. Mis taim? 

 
 

18. Rein Veidemann peab teda Eesti üheks enim viisistatud elavaks  luuletajaks – tema 

sõnadele on valminud kümneid tuntud laule, mõnele luuletusele on loodud lausa kaks või 

kolmgi viisi. Vihjeks veel mõnede laulude/luuletuste algusread: „Üks veski seisab vete 

pääl…“, „Kaua sa kannatad…“, „Pojad on mul õige naksid…“, „Mudamere ääres, 

porikalda peal...“, „Oi külad, oi kõrtsid...“, „Ei saa me läbi Lätita...“ Palun nimetage 

luuletaja. 

 

19.  Antonnella Roccuzzo rõõmustab koospoegadega, et isa on jälle värava löönud. 

Roccuzzo on tema neiupõlve nimi, kuid mis nime all seda peret tunneme? Pigem on 

tuntud  siiski isa perekonnanimi, kui kedagi saalis just väga modellindus ei huvita. 

 
 

20. See ametikoht loodi 1848. aastal ning hetkel on ametis 25. seda kohta täitev mees. 

Selle ametiga tulevad automaatselt kaasa Andorra kaasvürsti ja Auleegioni ordu 

suurmeistri tiitlid. Millisest ametikohast on jutt? 
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21. Millise rahalistes raskustes Euroopa Liidu liikmesriigi valitsus pani 11. juunil 2013 

oma otsusega kinni riikliku ringhäälingu ja seda kohe järgmisest päevast? Valitsus 

koondas 2700 töötajat, et kärpida kulusid nagu nõudsid välismaised kreeditorid. Augustis 

lõi valitsus uue telekanali EDT ning võttis kahekuulise lepinguga palgale 500 inimest. 

Peale igasugu vaidlusi ja proteste taaskäivitus ERT uuesti 11. juunil 2015. Nimetage riik. 

 

22. Pilt on tehtud Stalingradi väljakul, kus paiknes alates 1950. aastast pildil olev 

mälestussammas. Räägitakse, et selle mahavõtmine 1990. aastal ärritas väga Interrinnet ja 

nad püüdsid vastulöögiks 9. mail 1991 Pärnumaal Tahkurannas õhku lasta Konstantin 

Pätsi mälestussammast. Plahvatus oli küll tugev, aga kahjud väikesed. Kellele pildil olev 

monument püstitatud oli? Muideks Päts suri 1956. aastal selle mehe nimelises oblastis. 

 

 
 

23. Terve rida Tallinki laevu on praegu laiali üle Euroopa majutamaks Ukraina 

põgenikke ning pääsmaks pandeemiast räsitud ettevõtet. Ka üks esimesi Tallinkile 

kuulunud laevu Georg Ots pidi „graafikuväliseid“ sõite tegema. Nii oligi laev 1986. aasta 

oktoobris mõned päevad ankrus Reykjaviki sadamas.  Mis oli selle sõidu põhjuseks?  

 

24. Norras toodetakse ühte erilist akvaviidi sorti „LINIE 

AQUAVIT”. Enne kui jook vaatidest pudelitesse villitakse 

tehakse vaatidega midagi. Selle tegevuse käigus imab jook 

puiduaroomi ja maitse muutub sametiseks ning värv kuldseks. 

Natuke sarnaselt käituti tootmise algusaegadel ka madeira 

veinidega.  Kuna mainitud tegevus võtab omajagu aega ja 

ressurssi siis on Linie Aquavit ka kallim üks kallimaid 

omataoliste hulgas.  Mida vaatidega tehakse? 

 

 

 

 

25.  Varem vaid ema õde ja venda tähistanud tädi ja onu on kaasaegses keeles üle võtnud 

ka varem erinevalt nimetatud isa õe ja venna nimetused. Isa venda kutsuti lelleks aga 

kuidas kutsuti isa õde? 
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26. „Tal olid selgelt eristatavad nägusa maatüdruku tunnused: priske keha, roosad põsed, 

rohelise rätiku alt tikkusid välja paksud heledad juuksekiharad /…/mingil ajal kandis ta 

kuldset kergest riidest mantlit, mis tema olemusega väga hästi sobis.“ – nii kirjeldab 

Maimu Berg oma raamatus „Moemaja“ noort naist, kes modellimõõtudesse ei mahtunud 

ometi ehtis tema nägu ajakirja Siluett kaant – Bergi arvates suuresti tänu sellele, et 

vabriku söökla juhatajana oli tema võimuses ajakirja toimetuse töötajaid defitsiitsete 

toidukaupadega varustada. Siiski sai tema nimi ka Eesti moemaailmas tuntuks. Kes?  

 

27. Selline võis Rooma Colosseum välja näha oma hiilgeaegadel ja selle kõrval oli ka üks 

30 meetrine kuju. Keda see uhke pronkskuju kujutas? Selle ehitamist alustati juba 

pahamainelise keisri eluajal, peale tema surma lisati kiirgav päikesekroon. Hotellis 

Tallink Spa & Conference asub tema nime kandev restoran. 

 

 
 

28. Selle mehe loominguks peetakse rohkem kui tuhandet inglise keele sõna, terve hulk 

tema poolt kasutatud väljendeid on tänini kasutusel ja sugugi mitte ainult inglise keeles. 

Eesti keeles võiks nimetada järgmisi: „kõik pole kuld mis hiilgab“, „mis tehtud, see 

tehtud“, „rohesilmne koletis“, „kullast süda“, „oma liha ja veri“. Tema teoseid on tõlgitud 

vist küll kõigisse vähegi keele nime väärivatesse keeltesse. Prantslastele tutvustas tema 

teoseid esimesena Voltaire. Kes? 

 

29. Millises Eesti linnas voolab Lumumba nimeline jõgi? Tegelikult on see küll 1960-

ndatel valminud kraav, mis sai oma hüüdnime ehituse ajal mõrvatud Kongo DV 

peaministri järgi. Eelmise aasta oktoobri lõpuni asus linnas ka Kivi-Jüri. 

 

30. Selle spordiala kaitsetöö aluseks on mitu põhimanöövrit – libisemine, hüplemine, 

blokeerimine, varjamine, kliinimine, jalgade töö ja eemale tõmbumine. Võib-olla 

kaitsetöö on meil super, kuid ründetöö on siiani kesiseks jäänud ning tuleb tunnistada, et 

Eesti sportlased pole sellel alal olümpiamängudel käinud alates 1936. aastast. Mis alal? 
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VASTUSED 

 

1. Sakslased             Kaarel 

2. Ott Lepland           Kristel 

3. Piimakivist e galaliidist kammid, nööbid, ehted jne   Eerik 

4. Praha           Kaarel 

5. Paunvere Suurel Väljanäitusel Palamusel         Kristel 

 

6. Kuldvillak               Kaarel 

7. Jüri Arrak               Kristel  

8. 1972             Kaarel 

9. Kännupuur              Eerik 

10. Carlsberg             Eerik 

 

11. Põltsamaa           Eerik 

12. Jasmin Selberg, Eestis sündinud Miss International 2022 võitja   Kaarel 

13. Lätis             Kaarel 

14. Hiina müür                Kristel  

15. Vangla             Eerik 

 

16. Mitmeid toidukaupu (piim, leib, või ja juust) hakati müüma  

      talongide alusel            Kristel 

17. Koerapöörirohi             Kristel 

18. Hando Runnel             Kristel 

19. Messi             Eerik 

20. Prantsuse Vabariigi president           Kristel  

 

21. Kreeka              Eerik 

22. Mihhail Kalinin            Eerik 

23. Majutas Mihhail Gorbatšovi kaaskonnaga  

      kohtumise ajal Ronald Reaganiga.       Kristel 

24. Merereis Austraaliasse ja tagasi         Kaarel 

25. Sõtse              Kristel  

 

26. Enelin Meiusi             Kristel  

27. Nero                    Eerik 

28. William Shakespeare               Kristel  

29. Kärdla                Kaarel 

30. Poks (Nikolai Stepulov koguni 2.)         Eerik 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Mihhail_Gorbat%C5%A1ov
https://et.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan

