1.Selle teose viis loodi Soome üliõpilaste lillepeoks 14.mail 1848 tekstile “Vårt land”. Tegemist oli
Soomes populaarse joomalauluga. Eestis toimus selle teose esmaettekanne eestikeelse tekstiga
19.juunil 1869. aastal. Praeguseks teab seda teost iga eestlane. Mis on teose eestikeelne pealkiri ning
kes on teose viisi ning eestikeelsete sõnade autor?

2. Näete pildil Kanada heliloojat ja lauljat, kes sündis
21.septembril 1934. Ta oli ka luuletaja ning romaanikirjanik,
kuid võib öelda, et kõige enam tuntust on ta kogunud
1984.aastal välja antud lauluga “Hallelujah”. Tema elutee
lõppes 7.novembril 2016. Mis on selle mehe nimi?

3.Tänavu aastal toimus Ateenas esimene kilvarite olümpia. Eestlased tõid sealt mitmeid medaleid,
sealhulgas lahkus Igor Habal võistluselt kuldmedaliga. Kes on kilvarid?
4.Kes on pildil? Teda on tunnustatud 1991. aasta
meessportlase tiitliga, 2005. Eesti Punase Risti II klassi
teenetemärgiga, 2016. aasta isa tiitliga.

5.Kuulete ansambli Metsatöll esituses üht Eesti helilooja lugu, kes kahjuks hiljuti suri. Mis on loo pealkiri
ja kes on loo autor?

6. See kriminaal sündis 1949. aastal ja suri 1993. aastal Kolumbias. Ta oli kokaiiniärikas ja oma
„karjääri“ tipul oli 80% kokaiinist USAs tema poolt smugeldatud. Ta oli üks maailma rikkamaid inimesi. Ta
teenis nii palju raha, et ühe ta lähedase sõnul kulus mitu tuhat dollarit päevas kummipaeladele, et oma
sissetulekuid kinni siduda. Ta annetas raha Kolumbia vaestele ja lihtrahvas jumaldas teda. Mis on ta
nimi?
7. Mis on selle tantsupeo pealkiri ning mitmes noorte laulu ja tantsupidu järgmisel aastal toimub?
8. See David Fincheri kõrgelt hinnatud film esilinastus 1999. aastal ja võitis publiku südamed.
Filmi peategelasi mängisid Edward Norton ja Brad Pitt. Kuulete selle filmi tunnuslaulu. Mis on
laulu pealkiri ja mis filmist see on?
9.1971. aastal lauldi esimene karaoke Jaapanis. Sellest ajast peale on
see kogunud suurt populaarsust kogu maailmas. Mida tähendab
jaapani keeles "karaoke"?
10.Pildil on näha üht maailma mõjuvõimekamat meest. Kes on pildil?

11. Kunstnik, kelle tööde hulka kuuluvad ka need kaks maali,
sündis 20. aprillil 1889 Austrias, Barnaus. 1907. aastal astus ta ka
Viini Kujutava Kunsti Akadeemiasse, kuid kukkus eksamil läbi.
Peale seda kandis ta kuni oma elu lõpuni viha professorite ja üldse
jõukama elanikkonna peale. Kuid enamikele on ta siiski tuntud
hoopis koletumate tegude pärast, mis mõjutasid terve 20. sajandi
käiku. Kes?
12.Mis elusolend ühendab Eduard Wiiraltit, Lennart Merit ja Debora Vaarandit?
13. Mis ametit on pidanud Martin Schulz alates 2012. aastast?

14. Millist spordiala olümpial mängitakse kivide ja harjadega?
15.Kuulete eestikeelset versiooni ühest kuulsast välismaa laulust. Mis on laulu eestikeelne ja originaal
pealkiri?
16. Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia on jaganud annuaalselt parimatele filmidele Oscareid
alates 1929. aastast. 30 aastat pärast esimest Oscari-galat seadis üks linateos siiani ületamatu rekordi
kui kõige rohkem Oscareid võitnud film, võites 12-st kategooriast, kuhu teda nomineeriti, 11. Pärast seda
edukat filmi on ainult 2 linateost jõudnud samale tasemele, viies koju 11 Oscarit, üks 1997- ja teine 2003ndal aastal. Millised 3 filmi on võitnud 11 Oscarit?
17.Amsterdami Ajax on üks Euroopa kuulsamaid jalgpalliklubisid. Nende
logo kujutab Vana-Kreeka kangelast Ajaxit ehk eestipäraselt Aiast. Ajaxi
portreesse on peidetud vihje jalgpallile. Leidke see vihje!

18. Kuulete Eurovisiooni lauluvõistlusel seni suurima punktisumma kogunud
võidulugu, nimelt 387 punkti. Mis on loo nimi, kes esitab ja mis aasta
võidulugu see on?
19. Mis aastal rajati Lahemaa rahvuspark?
20.Mis oli Douglas Adamsi raamatus “Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas”(“Hitchhikers guide to the galaxy”)
vastus küsimusele "elu, universumi ja üldse kõige" kohta, mille väljarehkendamisele kulutas superarvuti
Deep Thought 7,5 miljonit aastat?

21. Kuulete praegu meie seast sellel aastal lahkunud muusiku lugu, Mis on loo pealkiri ja kes on autor?
22. Hiljuti purustati Ruubiku kuubiku lahendamise maailmarekord Mats Volki poolt, enne seda kuulus
maailmarekord Lucas Etterile, kes oli suutnud lahendada kuubiku 4,90 sekundiga. Mis on uus
maailmarekord?(+-0.1s)
23. Pildil on endiste Ameerika orjade asutatud riigi lipp. Ladina keeles tähendab riigi nimi Vabade maad.
Mis riigi lipp see on?

24. Mis riigi hümn mängib (ilma sõnadeta)?
25. 1961. aastal sai Alan Shepardist esimene Ameeriklane kosmoses. 10 aastat hiljem sai ta hakkama ka
omamoodi huvitava saavutusega kuu pinnal, olles esimene inimene kes mängib kuu pinnal mingit
pallisporti. Mis sporti ta mängis?

26. Nimetage 3 mängijat, kes on löönud Jalgpalli Maailmameistrivõistluste finaalturniiridel üle 10 (10 ei
ole kaasaarvatud) värava.(Iga mängija-1p)
27. Mis muutub väiksemaks, kui ta tagurpidi pöörata?
28. Nimetage vähemalt 2 linna, mis on korraldanud suveolümpiamänge 2 korda.
29. See joonistus on tehtud 1942. aastal Chicago Ülikooli Stag’i väljaku pealtvaatajate tribüüni all olevast
masinast, mis kaalus üle 400 tonni. Mis seadeldis on pildil?

30. Kuulete legendaarse 1969.aasta Woodstocki festivalil esitatud väga ikoonilist versiooni USA hümnist.
Kes seda seal esitas?

