1) See 2003. aastal surnud naine on läbi ajaloo kõige rohkem Oscareid võitnud näitlejanna.
Lisaks näitlejakarjäärile on ta ka olnud edukas iluuisutaja ja golfimängija. Kellest käib
jutt?
2) Mis on rahvaarvult suurim riik, mida läbib ekvaator?
3) Tuntud prantsuse arhitekt Gustave Eiffel, kes on kavandanud kuulsa Eiffeli torni, on
Eestis projekteerinud pildil oleva tuletorni. Kus saarel see asub?

4) Mitu inimest viibib hetkeseisuga Rahvusvahelises kosmosejaamas?
5) Rahvasuu tunneb seda looma haavikuisandana. Kuidas kutsutakse teda aga
tänapäevases kõneviisis?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Ta sündis 8. juulil 1839 aastal New Yorkis. Ta pani aluse Standard Oil Company-le ning
kontrollis oma hiilgeajal 90% USA naftatööstusest. Tema nime sisaldab ka üks Eesti
Eurovisioonilugudest. Nimetage selle mehe ees- ja perekonnanimi.
7) Kuulete ülipopulaarset lugu, mis oli muuhulgas ka Kids' Choice Awards 2016 üks
nominente. Lool pidavat paljude kriitikute arvates olema aga sünge tagamõte. Millest
räägib nende arvates lugu tegelikult ning mis riigist on pärit selle esitaja?
8) Ta oli ansambli Fix üks asutajatest ja esimene vokalist ning basskitarrist. Aastani 1986
osales ta ansamblites Hallo, Vitamiin ja Hübriid. Tänaseks on temast saanud Eestis
tuntud vastuoluline poliitik. Kellega on tegemist?
9) Oskar Lutsu kuulsas teoses Kevade, tahtis Toots talle panna nimeks Kolumbus
Crisosthomus, aga see ei läinud mitte. Mis nime sai Kiire noorem vend?
10) Ta sündis 4. märtsil 1865 Pudivere mõisas. Ta oli eesti tuntud kirjanik ja diplomaat. Tema
100. sünnipäeva tähistamiseks hakati välja andma temanimelist keeleauhinda. Kellega
on tegemist?

11) Millise kuulsa USA laulja nime kannab fenomen, mis ilmneb, kui keegi püüab teatud
infot varjata või kõrvaldada, kuid selle tagajärjel tõmbab teemale tahtmatult hoopis
suurema tähelepanu.
12) Sellest puust leidub maailmas üle 100 liigi. Eestis kasvab nendest looduslikuna ainult 3,
nendes üks, Sorbus aria, on äärmiselt haruldane ning kasvab ainult Lääne-Saaremaal.
Selle puu lehed meenutavad saarepuu lehti, tal on valged õied ning tema marjad on
kibedad. Tihti liigitatakse teda ka põõsaste sugukonda. Mis puuga on tegemist?
13) Kui pikk on Eesti maismaapiir? (±30km.)
14) Üks spordiala on väidetavalt saanud alguse Ateena sõdurist Pheidippidesest. Mis alaga
on tegemist?
15) Georg Lurich on öelnud “Eesti rahval on kaks teed - kas eesti rahvas võidab ...... või ......
võidab eesti rahva. Mis sõna sobib lünkadesse?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Eesti kaitseväe juhataja on teadagi Riho Terras. Pildil on kujutatud tema paguneid. Mis
on Riho Terrase täpne auaste?

17) See firma asutati 1889. aastal. Algselt olid nende peamisteks toodanguteks
mängukaardid. 1985 aastal lasi see firma välja oma esimese mängukonsooli USA turul.
2010 aastaks olid nad müünud kokku tervelt 565 miljonit riistvara ühikut ja 3,4 miljardit
tarkvara ühikut. Tõlkes tähendab selle firma nimi “Jäta õnn taevasse”. Millisest firmast
käib jutt ning millise uue mängukonsooliga tulevad nad välja 2017. aasta märtsis?
18) Mis riik tunnustas 22.08.1991 esimesena taasiseseisvunud Eesti Vabariiki?
19) Kes on eestlastest lisaks Andreas Kaasikule ja Tanel Tuuleveskile vallutanud veel Mount
Everesti tipu?
20) 1930. aastate lõpus jõudis Stalini hirmuvalitsus ning isikukultus oma haripunkti. Just sel
ajal tegi grupp Moskva ajakirjanikke „isakese“ auks ümber nimetada üks jõgi NSV Liidus
ja veel miski (viimane tundub lausa eriti jabur ja uskumatu, aga nii see oli). Nimetage jõgi
ja see veel miski.

21) Eesti on ühel korral võitnud Eurovisiooni lauluvõistluse. Kes olid võitsjad, mis aastal ning
mis looga?
22) Mis hapet(2-hüdroksüpropaanhape) peetakse vastupidavusalade sportlaste suurimaks
vaenlaseks? Moodustub glükoosi anaeroobsel lagunemisel lihastes.
23) Hiljuti valiti Euroopa aasta puuks üks keset staadioni kasvav tamm. Kus see staadion
asub?
24) Kuulete ühe 1930. aastal sündinud kuulsa eesti helilooja teost. Antud helilooja
loomingut on tugevalt mõjutanud folkmuusika. Kellega on tegemist?
25) Seda rasvast toitu on kombeks süüa läänemaailmas ning see on ennast tugevalt sisse
juurinud populaarkultuuri. Vastupidiselt levinud arvamusele võib see aga pikendada
inimese eluiga, kuna see sisaldab hulgaliselt niatsiini ehk B3-vitamiini. Mis toiduga on
tegemist?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26) ETV vanimat pidevalt kavas olevat saadet teavad ilmselt kõik - 1956 aastast Aktuaalne
Kaamera. Mis on aga vanuselt järgmine (1971 aastast) pidevalt kavas olnud saade?
Vihjeks, et tegemist on lastele mõeldud saatega.
27) 1980. aastatel jõudsid ajaloolased järeldusele, et selle toidu valmistamise eeskuju jõudis
eestlasteni 19. sajandi alguses rootslaste ja lätlaste vahendusel. Tollaste ajaloolaste
arvamuse kohaselt liikus see toit Eestlastelt edasi ka Venemaale. Tänapäeval on see
eestis endiselt väga populaarne. Mis toiduga on tegemist?
28) 29. 2000.a. avas Norra kuningas Harald maailma pikima maanteetunneli, millel pikkust
24,5 km. See lõi senise rekordi, mis oli Saint-Gotthardi tunneli käes, ligi 8 kilomeetriga.
Millise kahe linna vahel tagab tunnel aastaringse ühenduse?
29) Mis järve loopis Kalevipoeg vendadega kive, et selgitada kuningas?
30) Eestis on staadion, millel on ainult üks kergejõustikurekord (Gerd Kanteri 66.85m
kettaheites 2009 aastast). Mis staadioniga on tegemist?

