
1. Esimene arvuti Eestis paigaldati 60 a. tagasi Tartu Riiklikus Ülikoolis. See oli toodetud 

NSV Liidus ja võttis enda alla 90–100 m2 põrandapinda. Tõenäoliselt tuletati selle arvuti 

nimest ka uus eestikeelne sõna RAAL. Mis oli tolle arvuti nimi? 

 

 

2. Kus asub see 105-korruseline hotell, mida hakati ehitama 1987.a., kuid tänaseni pole 

ühtegi turisti majutanud? 

 
 

 

3. Kelle loodud on „Koerapolka“, mida ka peaaegu iga muusikavõhik inimene on proovinud 

klaveril ära toksida? 

 

 

4. Miks ei helistanud telefoni leiutaja Alexander Graham Bell kunagi oma emale ega 

naisele? 

 

5. Milline mõis kuulus 19.sajandi keskpaigast kuni 1940.aastani dekabrist Sergei Volkonski 

suguvõsale? Teise maailmasõja ajal paiknes seal Abwehri luurekool. 

 

6. Millist taime on vanarahvas kutsunud ka vanapoisi musutaimeks? 

 

7. Mis puu see oli, millel tahtis laulda laulusalmi kohaselt õrn ööbik? 

(Gustav Wulff-Õis / Karl Ramm)  Õrn ööbik, kuhu tõttad sa….   

 

8. Kellele Eesti jalgpalluritest oli pühendatud ergutuslaul, mis baseerub 1970.aastal Henno 

Käo poolt ansamblile Apelsin kirjutatud laulusõnadel? 



 

9. Millise objekti kaablikraavi Tallinnas kaevas 1988.aastal üle 4000 inimese? 

 

       

       

       

       

       

   

               

10. Mis väin eraldab Hiiumaad Vormsi saarest? 

 

11. 21.mail 1994 avati  Kadrinas ausammas? Sammas kujutab aabitsakuke stiliseeritud pead. 

Kellele või millele  on see pühendatud? 

      

       

    

 

 

 

12. Lääne-Saksamaal Reinimaa-Pfalz liidumaal asub USA õhuväe baas, kus elab üle 50 000 

sõduri, mis on ühtlasi ka suurim ameeriklaste kogukond väljaspool USAd. Baasi nimi on 

identne Saksamaa ühe populaarseima bändiga. Mis on baasi nimi? 

 

13. Olympic tüüpi laevaperekonnas on kokku 3 laeva. Üks on Titanic, mis 1912, aastal uppus 

oma esimesel reisil jäämäega kokku põrgates. Teine on Olympic, mis 1935. aastal oma 



ebaproduktiivsuse tõttu liinilt maha võeti. Kolmanda laeva uputas 1916. aastal Kreeka 

ranniku lähedal olev meremiin. Laeva ehitas tehas Belfastis ning ta on saanud oma nime 

selle riigi järgi, kelle all ta haiglalaevana teenis.  Mis on kolmanda laeva nimi?  

          

   

14. See ühe Euroopa suurriigi pealinn asub merepinnast kõige kõrgemal -  667 meetrit. Selle 

linna elanikkonna suurus on 3.1 miljonit (2015). Umbes poole linna elanikkonnast 

moodustavad sisserändajad. Millisest Euroopa pealinnast on jutt? 

15. Punane meri on rikas oma elustiku poolest. Värviliste korallriffide lähedal ujub 

suuremaid ja väiksemaid kalu. Nende seas on ka üks Euroopast pärit maailmakuulsa 

kunstniku nimega kala.   Kuidas seda kala kutsutakse?  

16. Autoralli tähtsaim võistlus on WRC (World Rally Championship). Võistluse käigus 

läbivad sõitjad etappe erinevates riikides ja koguvad saavutatud kohtade eest punkte. 

Soome rallit kutsutakse 1000 järve ralliks. Missuguse maa rallit kutsutakse aga 10 000 

kurvi ralliks? 

17. Kui 1940. aastal oli Punaarmee Eesti piiril, käivitati välisministeeriumis salaoperatsioon, 

mis nägi ette kõigi tähtsate dokumentide originaalid üles leida ning Eestist minema 

toimetada. Dokumentide seas oli ka Tartu rahuleping, mis viidi koos teiste 

dokumentidega Eestist välja. Alles 2002. aastal toodi leping tagasi Eestisse. Mis riigis 

hoiti Tartu rahulepingu originaali? 

               

18. 2002. aastal asutati eestlaste poolt loodud veebileht ja suhtlusvõrgustik, mida vedas 

Andrei Korobeinik. Veebilehe nimi on tulnud ühest inglisekeelsest sõnast. Tippaegadel 

külastas lehekülge üle 400 tuhande  inimese, kuid 2016. aastal oli see kõigest 27 tuhat. 

Mis veebileht? 

19. 1893. aastal Soome lahes uppunud vene soomuslaeva “Russalka” meeskonna mälestuseks 

on püstitatud Kadriorgu monument.   Mida hoiab paremas käes Russalka mälestussambal   

olev ingel? 



20. Tartu rahuleping sõlmiti 02.02.1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Selle 

lepinguga lõpetati vabadussõda ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi 

iseseisvust. Kes kirjutas Eesti delegatsiooni juhina alla Tartu rahulepingule? 

21. Sellel Eesti looduses kasvaval taimel võib õie läbimõõt olla kuni 15 cm.  Tema 

tärkliserikkaid risoome saab keedetult süüa ja neil on ka ravitoime. Mis taim see on? 

22. Kes mängis omal ajal NSV Liidu halvimaks filmiks tunnistatud Tallinnfilmi linateoses 

„Varastati Vana Toomas“ nimitegelast? 

 

23. Mis riigi territooriumil harjutasid USA astronaudid Kuu pinnal liikumist, kuna sealne 

pinnas meenutanud kõige rohkem Kuu oma?  

 

24. Ühe tänapäeval väga lugupeetava meditsiinieriala esindajaid nimetati keskajal põlastavalt 

„käsitöölisteks“. Nimetus ise tulenes kreekakeelsest tüvest. Keda nii nimetati?  

25. Ajaloost on teada tõbi nimega must surm. Tegemist oli 14.saj. keskel Lähis-Ida ja 

Euroopat laastanud muhkkatkuga. Aga millist haigust nimetati 18. ja 19. sajandi 

vahetusel Euroopas valgeks surmaks?  

LISAKÜSIMUS:  Euroopa  Liitu kuuluvad 28 liikmesriiki.  2004 võeti Eestiga koos 10 

riiki EL-i liikmeks.  Nimeta need riigid. 


