1. Tais on igal nädalapäeval oma värv. Kuningas Bhumibol Adulyadej ehk Rama IX Suur sai oma
värvi selle järgi, et on sündinud esmaspäeval. Ka kuninga lipp on seda värvi. Kuigi kuningas
suri eelmise aastal, on see siiani Tai kõige tähtsam värv. Mis värviga on tegu?

2. Reedel, 27. oktoobril, valiti Eesti Rahva Muuseumile uus direktor. Valituks osutus praegune
riigikontrolör. Kes sai ERM-i uueks direktoriks?

3. Mida kardavad akrofoobid?

4. Ericsson Globe on maailma suurim sfäärilise kujuga ehitis. See
on kontserdi- ja spordihall, mis mahutab spordiüritustele 13 850
ja kontsertidele 16 000 pealtvaatajat. Ehitise läbimõõt on 110
meetrit, sisekõrgus 85 meetrit ja kubatuur 605 000 m³. Mis linnas
asub Ericsson Globe?
ERM-i uus direktor

5. Kelle power-up comedy’d on „HOMME ON TÄNA!“ ja „HOMME ON TÄNA! 2.0“? Ta on
ka Aasta Meelelahutaja 2016.

6. Mis nime kannab esimene eestikeelne perioodiliselt ilmunud väljaanne? Seda andis aastatel
1766-1767 välja Peeter Ernst Wilde ning kokku ilmus seda 41 numbrit.

7. Eesti Ema monument on 2010. aastal avatud monument, väärtustab eesti
naist emana, väljendab tänutunnet ning meie rahva kestma jäämist. Idee
autor ja eestvedaja oli Hans Sissas. Mis alevikus asub Eesti Ema
monument?

8. Mitmendat kromosoomi on Down’i sündroomi põdeval inimesel 3
tükki?
9. Kes on uuest hooajast Ott Tänaku tiimikaaslased Toyota Gazoo
rallitiimis?
Eesti Ema monument

10. Kes on see Kundas sündinud teadlane, kes 1922 tegi esimesena kindlaks Andromeda udukogu
kauguse, edestades sellega ka Erwin Hubblet (Hubble teleskoop)?

11. Mis nime kannab superauto, millega
Dominic „Dom“ Torretto (Vin Diesel)
filmis "Kiired ja Vihased 7" hüppas
Abu Dhabis ühest pilvelõhkujast
teise?

12. Nimetage kaks peamist USA 2016.
aasta presidendivalimiste kandidaati.
Superauto filmist "Kiired ja vihased 7"

13. Kes on see Eesti jalgpallur, kes sõlmis pärast taasiseseisvumist esimese
eestlasena töölepingu Euroopa tippliiga klubiga ning mis on kõige tuntum
klubi, kus ta mänginud?

14. Kes on see kuulus Eesti maadleja, kes olevat ühe sõrmega tõstnud üles viis
meest ning kus ta sündis?

15. Te kuulete üht laulu. Mis on selle laulu nimi ning mis bänd seda esitab?

Eesti maadleja

16. Millise eesti keelse sõna ainsuse nimetava ja omastava käände vormis pole ainsatki ühist tähte?
Nimetage see sõna mõlemas käändevormis.

17. Mis on Sikuti?

18. Kes on see 17. aastane Jõgeva noormees, kes
esimese Eestlasena kvalifitseerus Valve Major
turniirile mängus CS:GO ning mis tiimis ta
mängib?

19. Esimesed kaasaegsed olümpiamängud leidsid aset 1896. aastal Ateenas. Seal said Kreeka
mehed oma esimese olümpiakulla. Naised pidid veel aastakümneid ootama. Mis aastal toimusid
olümpiamängud, kus esimene Kreeka naine võitis kuldmedali? Sellega tuli toime Paraskevi
(Voula) Patoulidou.

20. Millise jalgpallistaari hüüdnimeks on ka "kirp"?

21. See bänd sai kuulsaks 1970ndate keskpaigas ning mõned tema tuntuimad lood on „Heart of
Glass“, „Call Me“ ja „One Way or Another“. Bänd viljeleb põhiliselt new wave’i žanri, kuid
tema muusikas võib ära tunda ka punk’ile ja rock’ile iseloomulike jooni. See on esimene ja
ainuke Ameerika bänd, mis on olnud Suurbritannia muusikaedetabelite tipus kolmel
aastakümnel: 1970ndad, 1980ndad ja 1990ndad. Nimetage selle bändi nimi ning tema peasolisti
nimi.

22. Mis rahvusest oli esimene naine kes
vallutas Mount Everesti? Ta tegi seda
1975. aastal.

23. Millist alates 2012. aastast toodetavat
innovatiivset elektriautot on pildil
kujutatud?

24. Nimetage Eesti aasta loom 2017.

Innovatiivne elektriauto

25. Mis päeva tähistatakse 5. novembril ning mida selle tähistamisega meenutatakse?

26. Millist nime kandis kõige suurem tank,
mille natsid tahtsid ehitada?

27. Millises väljamõeldud linnas tegutseb
Batman?

28. Kes on pildil ja mis lastesarjast on antud
tegelane pärit?

29. Kes on on Eesti kõigi aegade edukaim
meessportlane olümpiamängudel ning
mitu medalit on ta võitnud?

Lastesarja tegelane

30. Mis riigi nimi algab ainsana maailmas O tähega ning mis maailmajaos see asub?

LISAKÜSIMUSED
1. Nimetage kõik Nõukogude Liidu riigijuhid, kes olid ka NLKP peasekretärid (max 7 tk).
2. Nimetage Eesti ülikoole. Kes nimetab rohkem, võidab.

