1. Kes on pildil skulptuuridena? Monument asub Tartus ning selle koopia kingiti 2004.
aastal Iirimaal asuvale Galway linnale.

2. Mida kardavad aurofoobid?
3. See maailma suurim järv asub Euraasias, on väljavooluta, ookeanilise päritoluga ning läbi
selle jookseb kahe maailmajao piir. Nimeta see veekogu.
4. Pildil oleva visandi on teinud prantsuse kunstnik Jacques-Louis David 16. oktoobril 1793
ning see kujutab tuntud ajaloolist isikut. Kes on visandil?

5. See asutus töötas aastatel 1934-1963. Mis hoonega on tegu?

6. Ta on sündinud Keenias. Alates 2008. aastast on ta rattameeskonna UCL Pro Team Sky
liige ning on võitnud Tour de France'i 3 korda. Kes on see sportlane?
7. Siirdudes Liverpooli sai Ragnar Klavanist kalleim Eesti jalgpallur läbi aegade. Kes hoidis
seda tiitlit varem ja kui palju maksti kummagi ülemineku eest (eurodes)?

8. Nexus on olnud Google’i telefoniseeria, kus tutvustatakse uusimat tarkvara. 4. oktoobril
tuli Google välja uue nutitelefoni seeriaga. Kuidas seda nimetatakse ja millised seadmed on
seda nime varem kandnud?
9. K-komando on Eesti Politsei eriüksus, mis loodi 1991. aastal. Kuidas sai üksus omale
nime?
10. Eeloleval suvel toimub XII noorte laulu- ja tantsupidu. Mitmendaks üldlaulupeoks valmis
praegu kasutuses olev laululava?
11. 24. oktoobrist 2016 asub Tallinna Loomaaia direktori kohale see zooloog. Mis on tema
nimi?

12. Kuulete Alan Silvestri teost. Mis filmi tunnusmuusika see on?
13. Vanarahvas kutsus seda ülekäija rohuks ning kassi rohuks. Mis nime all tunneme seda
meie?
14. Ta (eluaastad 1869- 1948) juhtis vägivallatut võitlust Briti võimu vastu Indias. Kes oli see
mees?
15. Seda sõda nimetati "Sõda, mis lõpetab kõik sõjad“ (ingl k. "The war to end war"). Mis
sõjast on jutt?
16. See on maailma kõige lõunapoolsem pealinn. Linn sai nime Inglise hertsogi järgi, kes
võitis Waterloo lahingu 1815. aastal. Nimeta see pealinn.
17. Eesti sportlane Rasmus Mägi saavutas Rio olümpiamängudel 400 m tõkkejooksu finaalis
6. koha ning püstitas sellega uue Eesti rekordi. Mis oli Mägi rekordiaeg? (+-1 sekund)
18. Need lülijalgsed võivad elada kuni 25-aastaseks ja nad on kuulsad oma vastupidavuse
poolest. Nad kuuluvad ämblikulaadsete klassi, lõugtundlaste alamhõimkonda ning nende
mürk halvab ohvri. Kellest on jutt?
19. Mis on see Jaapani autotootja, mille logos on kolm teemanti?
20. Kes on see teadlane, kes ütles kuulsa lause: "Elu on nagu jalgratas - selleks, et tasakaalu
hoida, tuleb edasi liikuda."?
21. Ta on sündinud 1969. aastal Tartus. On olnud Euroopa Kontrollikoja liige, tunnustatud
kui aasta eurooplane 2009 ning tal on neli last. Kes on see isik?

22. Kuulete Soome formaadil põhinevat Eesti draamasarja tunnusmuusikat. Mis telesarjaga on
tegu?

23. See 1889. aastal Londonis sündinud mees oli maailmakuulus komöödiafilmirežissöör, stsenarist, -näitleja ja -produtsent. Tema kuulsaimad filmid on näiteks "Kullapalavik" ja
"Tsirkus". Kellest on jutt?

24. Mis lauluga on tegemist ja kes on selle autor?
25. "Kuldne poiss" on auhind, mis antakse Euroopas mängivale silmapaistvale
noorjalgpallurile. Võitja peab olema alla 21-aastane ning ta valivad välja spordiajakirjanikud.
Kes võitis auhinna 2015. aastal?
26. Maailma vanim siiani kestev eksperiment algas juba 1930. aastal (ettevalmistused 3 aastat
varem) ning selle algataja on professor Thomas Parnell. Eksperimendis osaleb aine, mis
asetseb lehtris ning tilgub sealtkaudu aeglaselt kaussi. Katse on loodud tõestamaks, et see
tuntud aine polegi tahke, vaid hoopis vedel. 86 aasta jooksul on kaussi langenud vaid 9 tilka
ning uut pole niipea oodata. Millise ainega on tegu?
27. Kuulete 1983. aastal esilinastunud USA filmi tunnusmuusikat. Filmi peategelaseks on
Miamis elav narkoparun Tony Montana. Nimetage selle linateose pealkiri.
28. Esimesed nüüdisaegsed olümpiamängud peeti 1896. a Ateenas. Kes võitis nendel
mängudel esimese kuldmedali?

29. Millise mootori osaga on tegemist?

30. Martin Hoffman oli teadaolevalt teine Põhja-Ameerikasse jõudnud eestimaalane. Ta
saabus sinna 1657 ning otsustas pere luua. Tema lapselapselapselapselapsest sai USA 20.
sajandi esimese poole väga tuntud poliitik. Kes oli Martin Hoffmani lapselapselapselapselaps?
Lisa: 1. Millega tegeles BMW enne autode tootmist?
2. Kes on kirjutanud Eesti Jalgpalli Liidu hümni?

