
1. Raggie, Mark & Ruby – kolm inglisepärast nime. Mis on nende seos Eestiga? Vihjeks on kaks 

aastaarvu – 1962 ja 2020. (1p) 

 

 

2. Kes on need 2 fotol olevat härrat? Pilt on tehtud 1939. a Santa Anita hipodroomil, Californias 

(USA). (1+1p) 

 
 

3. Odaviskaja Magnus Kirdi 2018. aastal visatud 89.75m on lisaks Eesti rekordiks olemisele ühes 

arvestuses siiani maailma läbi aegade parim tulemus. Mis arvestuses? (1p) 

 

 

 

4. Sander Õigus, Daniel Veinbergs, Ari Matti Mustonen, Ardo Asperk, Mikael Meema jt  – mis 

ühendusse/seltsi/rühmitusse nad kuuluvad? Täpne ühenduse nimi annab 2p, tegevusala 1p. 

 

 

5. Nimetage Saaremaa rahvaarvult teine asula? 2019. a alguse seisuga elas seal 827 inimest. Kuni 

2016. a haldusreformini oli samanimelise valla keskuseks. 2015. a sai üks selle aleviku objekt 

üleeuroopalise tunnustuse osaliseks. (1p)  

 

 

6. Teise maailmasõja ajal ei saanud Coca Cola Saksamaa tehas enam USA-st joogi toorainet ning 

seetõttu otsustas tehase juht Max Keith valmistada uue, saksa toorainetest koosneva joogi. Selle 

loomisel kasutas ta muu hulgas õuntest saadud kiudaineid ja vadakut (“jääkide jäägid”, nagu ta 

ise seda kirjeldas). Seda jooki toodetakse siiamaani, küll mitte samadest koostisainetest. Mis 

nime see jook kannab? (1p)   



7. Romeo y Julieta, Montecristo, H. Upmann, Ashton, Arturo Fuente, Oliva, Padron – nimekiri 

koosneb ühe teatud toote tuntumatest tootjatest/brändidest. Mis toode? (1p) 

 

 

8. Mis aasta? (Täpne vastus 2p, +/- 1a annab 1p) 

 Eurovisioonil esindas Eestit Kreisiraadio looga „Leto Svet“ 

 Ühtlasi oli see viimane aasta kui valiti „Eurolaulu“, järgmisest aastast alustas „Eesti laul“ 

 Hansapank nimetati ümber Swedbankiks 

 Arreteeriti riigireetur Hermann Simm 

 Venemaa presidendiks saab Dmitri Medvedev 

 Meie hugast lahkusid Urmas Ott, patriarh Aleksius II, Hendrik Toompere seenior 

 IT valdkonnast: alustavad Spotify, Airbnb, Google Chrome, App Store (Apple), Androidi 

operatsioonisüsteem, Bitcoin 

 

 

9. Plaanis olid küsida jalgpalli ideaalse kübaratriki kohta, aga see küsiti 5Minuse poolt paar mängu 

tagasi ära. Küsime siis hoopis ühe hokiga seotud samalaadse küsimuse. Kanadalane Gordie 

Howe (1928-2016), hüüdnimega „Mr Hoki“, oli üks läbi aegade parimaid hokimängijaid, kelle 

profikarjäär kestis kuni 52. eluaastani. Peale esmaklassiliste mänguoskuste oli ta ka paras 

pujään. Millised kolm asja peab üks hokimängija ühe mängu jooksul platsil korda saatma, et 

jõuda „Gordie Howe kübaratrikini“? (2 õiget – 1p, 3 õiget – 2p)) 

 

 

 

10. Tegemist on hetkel vanima pidevalt välja antud eralehega Eestis. Ilmumist alustas see 1988. a 

oktoobris ja ilmub siiamaani. Üks püsirubriike kannab pealkirja „Nädalapiiga“. Mis leht? (1p) 

 

 

11. Isik A (1941-2018) oli tuntud Eesti laulja. Isik B (1961-2018) oli samuti laulja, lisaks pidas ta ka 

diskori ja raadiosaatejuhi ameteid ning kirjutas A-le hulga laulusõnu. Ise kommenteeris ta seda 

loomeprotsessi järgnevalt: „Alguses kippus A minu tehtud sõnu tagasi lükkama, väites, et need 

ei sobi. Ajapikku sain nipi selgeks – sobilikud laulusõnad pidid rääkima armastusest, merest ja 

rannast, lõunamaast, päikesest, tantsimisest ning pidutsemisest, aga seda ilma viideteta 

alkoholile. Peale selle nõksu selgeks saamist läksid enam-vähem kõik minu tehtud sõnad ka 

lauludes kasutusse“. Kes olid need kaks Eesti muusikategelast A & B? (2p) 

 

 

12. Georg Gross on Eesti tasemel korralik rallisõitja ja võitnud mitmeid kohalikke rallisid. Ka isa Oleg 

oli nooruspõlves tubli sportlane ning jõudis ühel spordialal NSV Liidu meistersportlase autiitlini. 

Mis alal? (1p) 

 



13. Selle Briti telesarja sündmused toimuvad kohas nimega Mossy Bottom Farm (otsetõlkes 

Sammaldunud Põhjaga Farm), mille omaniku nime pole seni kordagi välja öeldud, kuid kelle 

truuks abiliseks on koer nimega Bitzer. Kumbki neist pole aga sarja peategelane. Sari on hetkel 

nähtav ka ühes Eesti telekanalist. Mis sari? (1p) 

 

 

 

14. Kuulete Eesti ansamblit (asutatud 1982), kes lisaks tavapärastele vokaal-instrumentaalsetele 

lugudele on avaldanud mitmeid instrumentaalpalu. Kuuldav lugu nimega „Meridiaanid“ on 

kasutusel ka KUKU raadio signatuurina. Mis ansambel? (1p) 

 

 

15. Taraxacum on ladinakeelne nimi astrilaadsete seltsi korvõieliste sugukonda kuulva 

lilleperekonna kohta, mille tüüpliigiks on „harilik ...“ ehk „taraxacum officinale“. See Eesti 

looduseski leitav taim meetaim (temast tehtud mesi on kuldkollane, paks, tugeva lõhna ja terava 

maitsega) ning olnud iidsetest aegadest saadik kasutatav toiduna. Tänagi võib kokaraamatutest 

leida näiteks selle lille noortest lehtedest tehtavate salatite retsepte. Mis lill? (1p) 

 

 

16. USA - Palmer & McMurdo; Venemaa - Progress-2, Bellingshausen, Mirnõi & Vostok – mille 

nimed need on? NB! Tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga. (1p) 

 

 

17. Alessio Landra ja Petar Šešlija. Peale nende 2 nime rohkem vihjeid ei anna. Kes nad on? (1p) 

 

 

 

18. Pildil olev ansambel sai kokku 

2013. a Sankt-Peterburis. Nende 

loomingut iseloomustavad 

kaasahaaravad rütmid, provokatiivsed 

videod ja orginaalsed tantsuliigutused. 

Videoportaalis Youtube on nende 

populaarsematel lugudel vaatamisi 

sadades miljonites. Looga „UNO“ 

pidanuks nad sel kevadel esindama 

Venemaad ka Eurovisioni 

lauluvõistlusel. Mis ansambel? (1p) 

 

 

 



19. Hiina kalendri järgi tuleb järgmine aastavahetus 12. veebruaril 2021. Praegu kestev rotiaasta 

saab läbi ja närilist asendab üks teine loom. Hiina horoskoop iseloomustab seda looma ning selle 

looma aastal sündinuid inimesi kui kannatlikke ja vaikivaid, kinniseid ja aeglasi, täpseid ja 

metoodilisi. Neil on annet kutsuda esile avameelsust, mis on nende edu üks trumpe. Nad on 

endassetõmbunud ning seetõttu naudivad üksindust. Viimaseks viheks olgu selle looma nime 

tähistav hieroglüüf:  牛 (1p) 

 

 

20. Kui Oskar Lutsu „Nukitsamehe“ nimikangelane raamatu lõpus metsast tallu elama kolis, siis sai 

ta ka omale nime. Mis oli see ilus poisslapse nimi? Vihjeks niipalju, et sama nimega ansambel 

osales lauluga „Vihm“ 2017. a Eesti Laulu konkursil, kuid paraku poolfinaalist edasi ei saanud. 

(1p) 

 

 

21. Maal pealkirjaga „Tatarlanna Mšatka mõisa aias“ leidis 2008. a Vaal Galerii korraldatud oksjonil 

omale uue omaniku 2,7 miljoni krooni eest (172 561 eurot) ja on sellega siiani läbi aegade 

kalleimalt müüdud Eesti autori kunstiteos. Kes on selle maali autor? (1p) 

 

 

22. Küsime tänast sünnipäevalast, Eesti parimat meessaatejuht 2017. aastal. Juhib ETV2-s 

iganädalast kultuuriteemalist vestlussaadet. Kes? (1p) 

 

 

23. See lauljanna on andnud oma senise karjääri jooksul välja kolm albumit, mille nimedeks on 

olnud numbrid – 19, 21 ja 25. Need numbrid tähistavad lauljanna vanust albumi salvestamise 

ajal. Kõik 3 on olnud üliedukad ning kaks viimast on artistile toonud ka Grammy auhinna aasta 

parima popalbumi kategoorias. Kes on see laulja? (1p) 

 

 

24. Alates 2013. aastast toimub Eestis Imelike Filmide Festival ehk IFF, mille eesmärk on näidata 

filme, mida muidu meie kinodes ei näidata. Aastast 2016 on festivali ametlikuks patrooniks üks 

kõigile hästi tuntud eestlane, oma valdkonna elav legend. Kes? (1p) 

 

 

25. Praegu tunneme küsitavat eelkõige poliitikuna. On pidanud ministriametit ning olnud ka 

erakonna esimees. Nooruses oli ta tubli sportlane - muuhulgas ületanud kolmikhüppes 14 

meetri piiri. Hiljuti lõi kaasa ka ühes meelelahutuslikus telesaates. Kellest on jutt? (1p) 

 



 

26. Tartu linna piires ületab Emajõge 7 silda (sh 2, mis on mõeldud ainult jalakäijatele). Nimetage 

need õiges järjekorras alustades kõige Võrtsjärvepoolsemast sillast. Iga õige nimi õige 

järjekorranumbriga annab 2p, õige nimi vale järjekorranumbriga 1p. (max 14p) 
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