
1.See küla on esmakordselt kirjalikult mainitud 1330. Aastal nimega 

Therpeneure. Mis on küla praegune nimi ? (1 p )  

 

2.  Mis liiga võitjakarika nimi on Vince Lombardi Trophy? (1 p)  

 

3. Kurikuulus gangster Al Capone korraldas 1929.a. nn. Valentinipäeva 

veresauna. Vangi pandi ta 1931.a. Mis oli süüdistus? (1 p)  

 

4. Nimetage kõige pikema traditsiooniga mälestusvõistlused maadluses Eestis? (1 

p)  

 

5. Mis riik on praegu Euroopa liidu eesistujariik? (1 p)  

 

6. Kes on praegu vanim kutseline tegev meesnäitleja? (1 p 

 

7. Kihnu lendavad need linnud, kes elavad mandril, iga ilmaga õhtuti saarele ja 

hommikul tagasi mandrile. Kes need linnud on? (1 p)  

 

8. Mis riik oli esimene riik, kes nimetas oma suursaadiku taasisesisvunud 

Eestisse? (1 p)  

 

9. Millises Euroopa riigis ei ole sääski? (1 p)  

 

10. Mis asi oli peale II maailmasõda Eesti linnade tänavatel liikunud 

saturaatorkärud? (1 p)  

 

11. Kus asub Euroopa kõrgeima laega (põrandast laeni 11 m) õllekelder? 

Märgitud ära ka Quinessi rekordi raamatus. ( 1 p)  

 

12. Milline A.H. Tammsaare teos kandis algselt pealkirja „Metsjeesuke“? (1 p)  

 

13.  See on Eesti noorim keskaegne ordulinnus,  mille ehitusajaks loetakse 

aastat 1471. Mis linnus? (1 p)  



  
 

 

14.  Brasiilias on tuhandeid jalgpalliväljakuid. Üks mis asub Macappa linnas 

erineb kõigist teistest väljakutest. Mille poolest? (1 p)  

 

15.  Mille poolest erineb Stockholmi olümpiamängud ülejäänutest? Tegu on 

auhindadega. (1 p)  

 

16.  Charlie Chaplin sööb Filmis „Kullapalavik“ saapaid. Millest olid saapad 

tehtud? (1 p)  

 

17.  Mnemoturniiri ajaloos on tehtud üks võõrkeelne saade. Mis keeles see tehti? 

(1 p)  

 

18.  Kes on see Eesti kirjanik, kelle kohta on teised kirjanikud öelnud: ta oli 

punane kui kurat, aga teda ei tahetud paha iseloomu  pärast isegi 

kommunistlikusse parteisse või „ta oli patoloogiline sadist, puhtalt 

väärastunud“?  1940.aastani oli ta  nimi Jevgeni (  sündides Eugen)  Brükke.  ( 

1 p)    

 

19.  Mis on munsterroll ?   1 p  

 

20. Selle 31.03. 1781.a. Inglise amatöörastronoomi poolt avastatud planeedi 

esialgseks nimeks oli kuningas Georg III auks Georgum Sidus. Millist   nime 

kannab see planeet kaasajal?  1p  

  

 21.  Jalalabad on litsalt inimese kehaosad. Kus riigis on sama nimega linn ? 1 p 

  



  

22. Looja ( autor )  on oma teost kirjeldanud alljärgnevalt: I jagu kujutaks võitlust 

maaga, II – võitlust jumalaga, III – võitlust ühiskonnaga, IV – võitlust iseendaga 

ja oma eluõnnega ja V – alistumist (resignatsiooni). 

 Mis teos ?  1 p    

1934. aastal kirjeldas Tammsaare Tõde ja õiguse osasid  New Yorgi 

kirjamehele Andres Pranspillile saadetud kirjas.   

23.Kes on Eesti ainus lendav imetaja ? 1p 

             

24. Mis valitsemiskord valitseb Vatikanis?        (1 p)   

25.Kes on autor? 1 p 

 

 

Lisaküsimus:   Mitu orhidee liiki 

kasvab Eestis? (36 liiki) eksimust 

ei anna 

https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5de_ja_%C3%B5igus_I
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5de_ja_%C3%B5igus_II
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5de_ja_%C3%B5igus_III
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5de_ja_%C3%B5igus_IV
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5de_ja_%C3%B5igus_V
https://et.wikipedia.org/wiki/New_York
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Andres_Pranspill&action=edit&redlink=1
http://www.tartu.ee/sites/default/files/2020-02/TartuRahu_AnuRaud_RuuduRahumaru_2020_5.jpg

