1. Just tema võitis 18. detsembril kodupubliku rõõmuks
Nove Mestos sõidetud laskesuusatamise MK-sarja naiste
12,5 km ühisstardiga võistluse. Ta eksis lasketiirus korra ja
lõpetas võistluse ajaga 34.42.1. 2016/2017 hooajal on ta
võitnud 3 võistlust. Kellest on jutt?
2. See rändrahn asub Letipea neemel. See on Eesti suurim
rändrahn. Ta on oma nime saanud selle järgi, et loojuv päike kaob tema taha tervenisti ära.
Mis on selle nimi?
3. Kes on see mees? Ta suri 25. detsembril 2016. Ta oli inglise laulja ja helilooja. Ta on
kirjutanud viisi kuulsale jõululaulule "Last Christmas".
4. 2016. aastal sai Aasta meessportlase tiitli Rasmus Mägi ja Aasta naissportlase tiitli Ksenija
Balta. Kes said tiitlid aga 2015. aastal?
5.See riik oli 2016. aasta suveolümpiamängudel kõige edukam. Selle riigi sportlased võitsid
35 kuldmedalit, 33 hõbemedalit ja 32 pronksmedalit. Mis riigist on jutt?

6. Mida kardavad inimesed, kellel on murofoobia?
7. Alates 28. jaanuarist 2002 on Eestis olnud ametis 5 peaministrit. Nimeta need. (Iga õige
nimi annab ühe punkti).
8. Just selle riigi kuningaks sai 9. oktoobril 1918. aastal Friedrich Karl Ludwig Konstantin
von Hassen-Kassel.Ta oli ametis 66 päeva ja ei jõudnud kordagi oma riiki. Mis riigist on jutt?
9. Kes oli see Šoti kirjanik, luuletaja ja arst, kes kirjutas Sherlock Holmesi lood?

10. Kes oli see mees Eesti 25 kroonise peal?

11. Millisele kuulsale saksa füüsikule kuulub see tsitaat: „Elu on nagu jalgratas- selleks, et
tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda“.
12. Kes oli see kümnevõistleja, kes teatas hiljuti spordikarjääri lõpetamisest? Ta on
kahekordne olümpiavõitja.
13. Mitu medalit võitsid Eesti sportlased 2012. aasta suveolümpiamängudelt?
14. Milline populaarne internetilehekülg? Selle asutasid Chad Hurley, Steve Chen ja Jawed
Karim. 2006. aastal ostis Google selle ära 1,65 miljandi dollari eest.
15. Küsitav laev ehitati 1914. aastal Saksamaal. Tänapäeval on see maailma suurim algsel
kujul säilinud aurikjäämurdja, samuti ainsana säilinud enne Esimest Vabadussõda ehitatud
aurulaev kogu Baltikumis. Laev kuulub Meremuuseumile ning seda saab vaadata
Lennusadamas. Milline ajalooline laev?

16. Milline võitlusspordiala? See on alates 2000. aastast olümpiaala. See on eriti tuntud
jalalöögitehnika poolest ning see on Lõuna- Korea rahvusspordiala.
17. See saar on maailma suuruselt neljas saar. Seal asub viis protsenti maailma taime- ja
loomaliikidest. Milline saar?
18. Selle marja ladinakeelne nimetus on Vaccinium vitis-idaea. Eesti maarahvas on seda
kutsunud veel järgmiste nimedega: paluk, poolamari ja poolgad. See kasvab peamiselt
männimetsades ja kuivemates rabaservades. Milline mari?

19. Kes on see kuulus avastusrändur? Tema auks avati 2011. aastal Londonis Trafalgari
väljaku läheduses mälestusmärk. Aastal 2011 möödus tema kuulsast reisist 50 aastat. Tema
ajalooline reis toimus alusel Vostok 1.
20. See 1964. aastal asutatud ettevõte Blue Ribbon Sports on tänapäeval tuntud teise nimega.
See ettevõte on spetsialiseerinud spordi- ja vabaajarõivastele ning sporditarvetele. Mis
ettevõttest on jutt?
21. Milline populaarne noorteromaan see on? Selle romaani peategelane elab Lasnamäel.
Raamat räägib peategelase probleemidest viimasel kooliaastal. Raamatu autor on Margus
Karu. Romaani põhjal on valminud ka film.
22. Kes on see USA sportlane? Ta on kõigi aegade edukaim olümpiasportlane. Ta on
püstitanud 39 olümpiarekordit. Olümpiamedaleid on tal 28, millest 23 on kuldsed.
23. Millises riigis asub Euroopa lõunapoolseim punkt?
24. Milline mäestik? See on maailma kõige pikem merepinnast kõrgemal asuv mäestik. Selle
kõrgeim punkt on Aconcagua, mis on 6959 m.
25. Tal oli 7. jaanuaril 2017 130.sünniaastapäev. Tema majamuuseum asub Tartus. Ta on
kirjutanud mitu armastatud raamatut. Kes on see kirjanik?

26. Millise Lääne-Virumaa ettevõtte logo on pildil?

27. Kes on see mees, kes mõtles välja ühe väga populaarse asja. Ta on sündinud 1984. aastal.
Aastaks 2017 andis ta endale uusaastalubaduse: „Ma esitasin endale väljakutse - olla 2017.
aasta lõpuks külastanud kõiki USA osariike ning suhelnud nende elanikega“. Kellest on jutt?
28. Milline armastatud muusikal? Selle aluseks on maailmakuulus lasteraamat. Muusikali
autorid on Ülo Vinter ja Ülo Raudmäe. Muusikalist pärineb eestlasele armas „Laul
Põhjamaast“.
29. Kes on see mütoloogiast tuntud tegelane? Ta on vanakreeka mütoloogias nümf, kes
elas Ogygia saarel ning hoidis seal mitmeid aastaid vangistuses Odysseust. Teda peetakse
üldiselt titaan Atlase tütreks.
30. Milline elektroonilise muusika ansambel? See sai nime analoogsüntesaatori järgi. Selle
ansambli esimest albumit „Experience“ loetakse Briti reivmuusika tähtteoseks. Selle ansambli
suur hitt oli „Firestarter“
Lisa 1. See autofirma kuulub praegu peaaegu täielikult Volkswagen AG-le. Firma asutajaks
oli August Horch. Esimeseks mudeliks oli 2,6-liitrise neljasilindrilise mootoriga sõiduk,
millele järgnesid juba suuremate mootoritega autod. Selle autofirma mudelid esinesid edukalt
ka võidusõitudel. Milline autofirma?
Lisa 2. Millise riigi vapp on pildil?

VASTUSED
1) Gabriela Koukalova
2) Ehalkivi
3) George Michael
4) Mart Seim ja Epp Mäe
5) USA
6) Hiir
7) Siim Kallas, Juhan Parts, Andrus Ansip, Taavi Rõivas, Jüri Ratas
8) Soome
9) Arthur Conan Doyle
10) Anton Hansen- Tammsaare
11) Albert Einstein
12) Ashton Eaton
13) 2 medalit (Heiki Nabi- hõbe, Gerd Kanter- pronks)
14) Youtube
15) Suur Tõll
16) Taekwondo
17) Madagaskar
18) Pohl
19) Juri Gagarin
20) Nike
21) Nullpunkt
22) Michael Phelps
23) Kreeka
24) Andid
25) Oskar Luts
26) Kunda Nordic Tsement
27) Mark Zuckerberg
28) Pipi Pikksukk
29) Kalypso
30) The Prodigy
31)Audi
32)Roosti

