1. See tuntud Ameerika Ühendriikide lauljatar on välja andnud 6 albumit, millest viimane ilmus 2017. aastal.
Täna, 13. detsembril tähistab ta oma 28. sünnipäeva. Mis on selle lauljatari nimi ja viimase plaadi
pealkiri?
2. Euroopa Liidu eesistujariike on määratud 1958. aastast. 2017. aasta juulist detsembrini on Euroopa Liidu
eesistujariik Eesti. Milline EL liikmesriik oli eesistuja selle aasta esimesel poolel enne Eestit ning mis riik
on eesistuja 2018 esimesel poolaastal?
3. See veekogu oli eelmise sajandi keskpaigaks maailmas suuruselt neljas, kuid on nüüdseks kaotanud oma
veemahust üle 90%. Veekogu on kandnud ka Oxose ja Horezmi nime. Nimetage see veekogu.
4. Eesti teatrites ja kultuurimajades on käimas stand-up kontsert „Oma jõul“. Laval on muusikaline trio koos
solist-koomiku, saksofonisti ja klahvpillimängijaga. Nimetage, kes on need mehed.
5. See automudel on tuntud oma kuulsate omanike poolest. Automudeli omanikud on olnud kuulsad
näitlejad, ärimehed, riigipead ja diktaatorid. Mõned neist on Coco Chanel, John Lennon, Leonid Brežnev,
Fidel Castro ja Kim Il-Sung. Mis automudeliga on tegu?

6. See hiljuti Eestis kontserti andnud näitleja ja muusik on kunagi kaasa löönud ka tuntud USA telesarjas,
mis on eetris olnud alates 1987. aastast. Nimetage see näitleja.
7. Kuulete 2015. aasta suvel toimunud meeste tantsupeol KOLM kõlanud pala. Kes on laulu esitaja?
8. Apollo programm on tuntud programmina, mis viis esimesed inimesed Kuule. Kuid sinna maanduti alles
11. missioonil. Mis nime kandis programmi missioon, mis viis inimesed Kuu orbiidile?
9. Kes on see pildil olev 1963. aastal sündinud nüüdseks tuntud näitleja?

10. Sellel aastal 160. sünnipäeva tähistava perioodikaväljaande peatoimetaja on Lauri Hussar ja seda
trükitakse Kroonpressi trükikojas. Millise perioodikaväljaandega on tegu?

11. Keiti Vilms on 1983. aastal sündinud eesti kalamburist ja tviteraat. Sügisest alates juhib ta Vikerraadios
rubriiki „Sõnasäuts“, mis annab vihje tema hüüdnime kohta. Mis on Keiti Vilmsi hüüdnimi?
12. Pildil olev soome võidusõitja on sõitnud Vormel-1 sarjas aastast 2001. Taandudes aastal 2009 sellest
sarjast proovis ta kätt nii autorallis kui ka teistel võidusõidualadel. Aastal 2012 naasis ta Vormel-1 sarja
ning sõidab sel hooajal Ferrari tiimis. Teda hüütakse ka Jäämeheks. Kellega on tegu?

13. Tegemist on USA rock-bändiga ning antud laul oli loodud 1998. aasta filmi „Armageddon“ jaoks.
Nimetage laulu pealkiri ja ansambel, mis laulu esitab.
14. Ta on kiskjaliste seltsi kärplaste sugukonda kuuluv loomaliik, üks Euroopa ohustatumaid imetajaid.
Tallinna loomaia liigikaitseuuringute laboris elab neid juba aastakümneid enam kui 100 isendit. Nende
pidamine erilistes varjatud tingimustes on vajalik selle üliharuldase kiskjaliigi säilimiseks, mistõttu ei saa
neid Tallinna loomaaias näha. Mis liik see on?

15. Selle ülimenuka filmisarja on loonud ameeriklane George Lucas. Esimene film selles sarjas tuli välja
1977. aastal. Nimetage sari.

16. Eestis on kokku loendatud 2222 saart, millest 318 on suuremad kui üks hektar. Statistikaameti andmetel
elas 2017. aasta 1. jaanuari seisuga Eesti saartel kokku ligi 44 100 inimest. Mitmel Eesti saarel on
püsielanikud?
17. Ta on üks katoliku kiriku armastatumaid pühakuid ning arvatud neljateistkümne hädas aitaja hulka. Tema
mälestuspäeva tähistatakse tavaliselt 25. novembril, õigeusus 24. novembril. Kes on see pühak?
18. See USA poksija ja aktivist (1942-2016), sünninimega Cassius Marcellus Clay jr, võttis seoses muhamedi
usku pöördumisega endale uue nime. Mis oli see uus nimi?
19. 2004. aastast antakse kord aastas välja parima tõlgitud lasteraamatu autorile, selle eesti keelde tõlkijale
ning raamatu eesti kirjastajale auhind. Mis auhinnaga on tegu?
20. See näiteks Austria, Horvaatia, Tšehhi ja Ungari folkloorides tegutsev jõuluvana kuri kaaslane karistab
legendi järgi jõuluajal halvasti käituvaid lapsi. Tavaliselt on tal sarved, pikkade tumedate karvadega
kasukas ja pikk keel ning ta on pooleldi kits ja pooleldi deemon. Nimetage see tegelane.

21. Tuntud grafitikunstnik Sänk kaunistas selle Eesti linna kortermajade seinad Navitrolla maalidega. Mis
linnaga on tegu?
22. Kuulus Eesti maalikunstnik ja pedagoog Konrad Mägi oli moodsa Eesti üks värvitundlikumaid
kunstnikke. Tema lemmikvärvus oli kaadiumpunane. Mitte üheltki teoselt ei puudunud üks asi. Nimetage
see, mida K. Mägi alati oma maalidel kujutas.
23. Selle 6. märtsil 1475. aastal sündinud maalikunstniku, skulptori, poeedi ja arhitekti tuntuimaks
skulptuuriks on „Taavet“. Kes oli see multitalent?
24. See sportautode vastupidavusvõistlus on toimunud igal aastal alates 1923. Võistlust kutsutakse ka
vastupidavuse grand-prix võistluseks. See toimub Prantsusmaal võidusõidule nime andnud linna lähistel.
Mis võistlusega on tegemist ja mis teeb selle eriliseks?
25. 1920. aasta Antwerpeni suveolümpiamängudel võitis sellel alal Eestile esimese kuldmedali tulemusega
275,5 see sportlane. Kes oli see mees ja mis alal ta võitjaks tuli?

26. 1. novembril 1952 testisid Ameerika Ühendriigid Vaikse ookeani kohal maailma esimest vesinikpommi.
Mis aastal testis aga Nõukogude Liit oma esimest vesinikpommi?
27. Nimetage see riik, mille kohta käivad need faktid:
 suuruselt 9. riik maailmas;
 usutakse, et seal ratsutati esimest korda hobusel;
 riigi tuntuim jalgrattaklubi on Astana;
 Borati sünniriik.
28. Mis on anatidaefoobia? Olgu öeldud, et inimesed, kellel on see hirm, ei ela tavaliselt rohkem kui 20aastaseks, kuna nad surevad depressiooni.
29. Kes on pildil olev mees? Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajaks on ta määratud Eesti eriesindajaks
Euroopa Liidu juures. Tema ülesandeks on esindada Eestit Euroopa Parlamendi plenaaristungitel, kaitstes
seal EL-i Nõukogu ühiseid seisukohti.

30. Hüüdnimeks oli sellel mehel „lendav soomlane“ ning ta oli hiljuti juubelit tähistanud Soome kuulsamaid
sportlasi. Maailmarekordite raamatusse jõudis tema nimi 22 korral ja olümpia võitis ta lausa üheksal
korral. 1952. aastal süütas ta Helsingis toimunud olümpiamängudel olümpiatule. Mis oli tema nimi?

