1. Tänapäeval saavutatakse tõstmise kogusumma kahe tõsteviisi, rebimise ja tõukamise
tulemusena. Aastani 1972 oli kavas ka kolmas tõsteviis. Milline?
2. Esimene, kellele see hüüdnimi anti, oli Hannes Kolehmainen. Hiljem on sedasi kutsutud ka
Paavo Nurmit, Ville Ritolat jpt. Mis hüüdnimi?
3. Kalevi šokolaadide paberi peal on üks aastaarv, mis tähistab selle firma esimese eelkäija
algusaastat. Mis aastaarv sobib lünka “Kiusatus aastast ….”?
4. Ta on sündinud 11. aprillil 1942. aastal Tallinnas.
1960. aastal lõpetas ta Tallinna 20. Keskkooli.
Hiljuti on temast meedias palju juttu olnud, sest tal
täitus 50. aastane tööjuubel. Ta on juhtinud mitmeid
telesaateid (“Ajavaod”). Kes on see mees?
5. Inimeste maailm koosneb 4 põhivärvist: punane,
sinine, kollane, roheline. Koerad aga näevad
maailma ainult kahe põhivärvi abil. Mis värvide? Õige värv annab 1 punkti.

6. Millise meelelahutusfrantsiisiga seostuvad tihedalt mõisted katana, bo, sai ja nuntšakud?

7. Mis nime kannab X-meeste koomiksis ja filmis
superarvuti, mis suudab mutante eristada
inimestest?

8. Mis organisatsiooni lipp on pildil?

9. Kui pikk oli ajaloo kõige pikim mees Robert Wadlow?
10. Sellel artistil tuli 29. septembril 2017 välja uus album "Scream". Sellel albumil löövad
kaasa ka Rockwell, The White Panda ning ka artisti õde. Kõik laulud on lindistatud aastatel
1980-2014. Kes?

11. Millist nime kasutatakse inimeste kohta, kel on päevitamissõltuvus?
12. Millisel planeedil on kõige pikem päev?
13. Kes laulab ja mis on laulu pealkiri?
14. See elusolend nimega turritopsis nutricola suudab oma rakud tagasi nooruspõlve viia mis
teeb tema põhimõtteliselt surematuks. Mis loom?
15. Ta sündis 5. detsembril 1901 Chicagos. Ta oli ametilt filmirežissöör ja produtsent. Tema
nimel on nii võidetud Oscarite (26) kui ka nomineerimiste (59) rekord. Koos oma venna
Roy'ga rajas ta Hollywoodis omanimelise firma. Selle korporatsiooni igaaastane sissetulek on
umbes 30 miljardit USA dollarit. Ta suri 15. detsembril 1966.a kopsuvähki. Kes?

16. Mis aastal ilmus esimene Virumaa Teataja ajaleht? (±5)
17. Eric Heiden võitis 1980. aastal toimunud talveolümpiamängudel sellel alal kõik distantsid.
Kusjuures võitis ta kõik distantsid olümpiarekordiga. Mis ala?
18. Kes laulab ja mis on laulu pealkiri?
19. Eelmise aasta lõpus avaldati artikkel 2017. aastal Eestis enim Google otsinguga otsitud
otsingusõnu ja fraase. Millist otsingusõna/fraasi otsisid eestlased enim?
20. Sõltumata oma nimest, oli William Lyons selle automargi asutaja. Mis automark?

21. Millises Eesti maakonnas asub Külaküla küla? Külakülale lähimad
külad on loodes Kitsa, põhjas Nurste, idas Leisu ja lõunas Prähnu.
22. See film on režissöör Francis Ford Coppola poolt 1972. aastal
valminud film, mis põhineb Mario Puzo samanimelisel romaanil. Film
tõi tegijatele kolm Ameerika filmiakadeemia auhinda: parima filmi,
parima meespeaosa ja parima mugandatud stsenaariumi kategoorias.
Peaosas näitlevad Marlon Brando ning Al Pacino. Film on ka veebilehe
IMDB top 100 filmi hulgas teisel kohal, esimesel kohal "Shawshank
Redemption". Sellele filmile on tehtud ka teine ja kolmas osa. Mis film?
23. Kes on pildil? (Eluaastad 1878-1953)
24. Kes on aasta lind 2018?
25. See 1960. aastal Viljandis sündinud ajaloodoktor andis 2017. aasta alguses välja raamatu
„Eesti suured armastuslood“. Kellega on tegemist? Ta on olnud ka Eesti peaminister.

26. Mis tordiga on tegemist? Vihjeks võime öelda, et
torti pakuti 31. detsembril Tallinna Vabaduse väljakul.
27. Alates aastast 2017 on antud välja stipendiumit
Tartu linnakirjanikule. 2017. aastal oli Tartu
linnakirjanikuks Kristiina Ehin. Sel aastal valis žürii
välja mehe, kes on sündinud 24. novembril 1973. aastal
Helsingis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli erialal eesti
keel võõrkeelena. Tema sulest on ilmunud mitmeid
lasteraamatuid. Ühest lasteraamatust on tehtud lausa
film, mis esilinastus 2015. aasta mais. Kes on see
mees?
28. Hiljuti ilmus raamat "Fire and Fury: Inside the Trump White House", mis on juba praegu
avalikkusele palju kõneainet pakkunud. Kes on raamatu autor?
29. Kes laulab ja mis on laulu pealkiri?
30. Kui ooperitrupi juhtiva naislaulja tiitel on primadonna, siis kuidas kutsutakse juhtivat
meeslauljat?

VIIGIKÜSIMUSED
Nimetage võimalikult palju E-tähega riike.

Nimetage võimalikult palju Eurovisiooni võitnud artiste.

Kui suur oli Eestis 2017. aastal suurim lotovõit? Lotovõit võideti Eurojackpotiga.

VASTUSED

1. Surumine. 1928-1972 kolmevõistluse esimese alana kavas olnud surumine arvati välja,
kuna vahe tõukamise ja surumise vahel muutus liiga häguseks.
2. Lendav soomlane
3. 1806
4. Mati Talvik
5. Sinine ja kollane
6. Teismelised ninjakilpkonnad. Tegemist on ninjakilpkonnade põhirelvadega: Leonardol
on katana, Donatellol on bo, Rafaelil on said ja Michelangelol on nuntšakud.
7. Cerebro
8. ISIS
9. 2.72m
10. Michael Jackson
11. Tanoreksia, mis võib lõppeda ka surmaga
12. Veenus
13. Oasis “Wonderwall”
14. Meduus
15. Walt Disney
16. 1925
17. Kiiruisutamine
18. Genialistid “Täna ma ei skoori”
19. „ID kaardi sertifikaatide uuendamine“
20. Jaguar
21. Hiiu maakond ehk Hiiumaa
22. „Ristiisa“
23. Jossif Stalin
24. Metsis
25. Mart Laar
26. EV100 juubelitort, mida pakutakse 24. veebruaril presidendi vastuvõtul/murakakodujuustu tort musta leiva ja köömnenapsuga
27. Mika Keränen
28. Michael Wolff
29. Erich Krieger “Kui on meri hülgehall”
30. Primo uomo

