1) Kuna praeguse Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese ametiaeg läheneb lõpule, siis on käimas
uue riigipea valimine. Hetkel on valimisprotsessiga jõutud tagasi riigikokku. Soovime aga teada, mitu korda on
valitud Eesti Vabariigi president valimiskogus?
2) Mis riigis toimus 2015-2016 Champions League’i finaal ja mis oli staadioni nimi, kus Real Madrid mängis
Atlético Madridi vastu ning võitis 5-3?

3) “Minu laegas, minu kübar, minu mõõk! Minu pruut ootab mind!”. Lause on pärit ühest eesti filmist.
Kes ütles seda ja mis filmist on see pärit?
4) Kuulete kunagist tüdrukutebändi Vanilla Ninja. Bänd esindas üht Euroopa riiki ka Eurovisioonil. Mis riiki ning
seda mis aastal?
5)
Millise maaväe embleem on pildil kujutatud?

6)Kes on pildilolev tuntud eestlane? Tema surmast möödub täna 22
aastat.

7) Alates 1. jaanuarist 2003 tänaseni on Eestil olnud seitse haridus- ja teadusministrit, kes need on? (iga
õige nimi annab ühe punkti).
8) Mis e-spordi üritus toimub 29. septembrist 29. oktoobrini Põhja-Ameerika neljas linnas: Chicagos, San
Franciscos, New Yorkis, finaal leiab aset Los Angelesis? Viimased 3 aastat on võitnud Korea meeskonnad.
9) See Rootsist pärit rakendus on kogunud populaarsust üle maailma. 2016. aasta augusti seisuga oli sel üle
100 miljoni aktiivse kasutaja. Enda loomingu avaldamise kohta seal on protesteerinud näiteks Taylor Swift. Mis
rakendusest on jutt?
10) Kuulete tuntud Ameerika noortesarja tunnusmuusikat. Sarja peategelasteks on 5 tüdrukut. Mis sarjaga on
tegemist?

11) Millisest 1939. aasta kuulsast Ameerika Ühendriikide mängufilmist on pärit lause "Frankly, my dear, I don't give
a damn"? Film on auhinnatud kaheksa Oscariga ning põhineb samanimelisel teosel. Filmis on käsitletud lisaks
armastusele ka Ameerika kodusõda.
12) Küsime pika ajalooga populaarset mänguasja, mis tänapäevasel kujul jõudis tootmisesse 1957.a ning juba paari
aastaga leidis omale enam kui 100 mln omanikku. Tootjafirma andmetel keelustati see “Ameerika elulaadi tühjuse
sümbol” esialgu NSVL-is ning ebasündsuse tõttu oli see keelatud näiteks ka Jaapanis. Praegu kasutatakse seda ka
näiteks aeroobikatundides. Millest on jutt?

13) Kes on see USA ujuja, kes sattus valetamise tulemusel skandaali
(teeskles, et tema meeskonnakaaslased langesid relvastatud röövi
ohvriks) 2016. aasta suveolümpiamängudel Rio de Janeiros ja
eemaldati spordist 10 kuuks?

14) Downi sündroom on kõige sagedamini esinev kromosoomihaigus. Selle põdejatel on iseloomulik välimus:
kolmas silmalaug, lameda juurega väike nina, viltune silmade lõige, väike ümmargune pea, kõõrdsilmus,
lühikesed sõrmed, kuiv ja sageli lõhenenud nahk jne. Mitmes kromosoom on Downi sündroomi haigetel liias?
15) Kuulete linnulaulu. Seda laulu on rahvasuu edasi andnud lausega: “Siit siit siit siit metsast ei tohi võtta mitte üks
pirru tikk!” Mis linnu lauluga on tegu?

16) Mis ühendab neid seitset eesti poliitikut: Marju Lauristin, Yana Toom, Tunne Kelam, Kaja Kallas, Indrek
Tarand, Urmas Paet, Andrus Ansip?

17) Mis skulptuuriga on tegemist? See on ainus seitsmest maailmaimest, mille ehitas üks inimene ning see on
üleni valmistatud kullast ja elevandiluust. Kuju kõrgus on 12meetrit

18) Mis film on esitatud sel aastal Eesti poolt Oscaritele? Lisapunkti saad siis, kui ütled ka filmi režissööri.
19) Olgu 2 standard mängukaardipakki (52 kaarti, 4 masti). Mõlemat pakki hakatakse, nägu allpool, lappama,
keerates mõlemal korraga pealmine kaart ümber, nägu ülespoole, ning asetades mõlemad korraga lauale, niiet ühel
hetkel on näha ainult kahte kaarti. Kui suur on tõenäosus, et korraga satuvad lauale kaks samasugust kaarti (sama
mast ja number/pilt)?

20) Kuulete kunagise eesti bändi Toe Tag lugu nimega “Deja vu” .Kes olid selle bändi kolm liiget?

21) Kes on see Cleveland Cavaliersi korvpallur, kes viskas NBA finaalis Golden State Warriorsi vastu otsustava
viske ning tema meeskond krooniti NBA meistriks? 2016. aastal võitis see sama korvpallur ka Rio de Janeiro
olümpiamängudel USA korvpallitiimi koosseisus kuldmedali.
22) "Eestile on kombeks üks president korraga." Selle lause, millest on ka samanimeline laul tehtud, ütles
üks Eesti poliitik. Kes need sõnad lausus?
23) 1990. aastal ilmus Eesti poliitikamaastikule uus erakond. Kristliku taustaga erakondadele vastanduva
poliitjõu juhtfiguuride hulka kuulusid Enn Tarto, Kaido Kama, Andres Heinapuu, Kaljo Põldvere. 1991.aasta lõpul
ühineti valimisliiduga „Isamaa“, järgmisel aastal oldi üks Rahvusliku Koonderakonna“ Isamaa“ moodustajaid.
Praegu tegutseb Eesti poliitmaastikul samanimeline moodustis, mis tekkis ühe parlamendierakonna lagunemise
järel. Erakonda juhib endine suursaadik. Mis erakond?
24) Kuulete duetti, mida esitati saates “Laula mu laulu”.
aga originaalis?

Kes laulab seda laulu

25) Pildil on harilik tõlkjas - Eestis, eriti aga Põhja-Eestis,
hulka kuuluv umbrohi. Nende omaduste tõttu on tal
Virumaaga seotud hüüdnimi. Kuidas teda rahvasuus

levinud ristikõieliste
rahvasuus Läänenimetatakse?

26) Kõige rohkem sõdu on peetud Inglismaa ja Prantsusmaa vahel (erinevate allikate järgi umbes 20), on kaks riiki,
kelle vahel ei ole küll palju erinevaid sõdu peetud, kuid kes on sellegipoolest veetnud kõige pikema aja omavahelises
konfliktis. Nimetage need riigid.
27) 2014. aastal esindas Eestit Euroopa meistrivõistlustel kergejõustikus 26 sportlast. Võideti 2 hõbemedalit - Gerd
Kanter ja Rasmus Mägi. Kus võtsid võistlused aset? Nimeta riik ja linn.
28) Keskajal oli rüütlitel kohtudes kombeks oma kiivri visiir üles tõsta, et üksteise nägusid näha. Sellest on aja jooksul
välja kasvanud üks tänapäeval kasutusel olev žest. Mis?
29) Kuidas nimetasid vanad eestlased rahvakeeles hunti? Sama
üks Eesti tuntud folk-metal ansambel.
30) Ilmselt on kõik siinviibijad kuulnud pildil olevast Kreeka
armastusjumalast. Teda ja tema vibunooli kasutatakse levinud
sümbolina. Mis on tema nimi?

nime

kannab

armumise

1)
2)
3)
4)
5)

3 korda.
San Siro Milan, Itaalia
Hans von Risbieter “Viimne reliikvia”
Šveits, 2005 ( https://www.youtube.com/watch?v=0PRCVnAdgpY )
Staabi- ja sidepataljon

6) Urmas Alender
7) Mailis Rand(Reps), Toivo Maimets, Tõnis Lukas, Jaak Aaviksoo, Jevgeni Ossinovski, Jürgen Ligi, Maris
Lauri
8) League of Legends World Championship 2016 (Worlds 2016)
9) Spotify
10) Pretty Little Liars ( https://www.youtube.com/watch?v=IT94RvFAY8U )
11) “Tuulest viidud”
12) Hularõngas
13) Ryan Lochte
14) 21. kromosoom
15) Metsvint ( https://www.youtube.com/watch?v=iH6FQ6Rv2mQ )
16) Nad on kõik Euroopa Parlamendi liikmed Eesti esindajatena.
17) Zeusi kuju Olümpias.
18) “Ema” Kadri Kõusaar
19) 1/52 ehk umbes 2%
20) Henry Kõrvits ehk Genka, Paul Oja, Revo Jõgisalu (https://www.youtube.com/watch?v=0ylsD7lOzmU)
21) Kyrie Irving
22) Lennart Meri
23) EKRE
24) Liis Lemsalu koos Artjom Savitskiga (https://www.youtube.com/watch?v=sceONAcqE8I )
25) Rakvere raibe
26) Rootsi ja Taani
27) Šveits, Zürich
28) Auandmine
29) Metsatöll
30) Eros

