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Küsimused 

 

1. Eestil on 2222 saart. Meil on ka oma Maosaar. Millise nime all me 

Maosaart tunneme? 

 

2. Esimese mängu pärast Eesti iseseisvuse taastamist pidas Eesti meeste 

jalgpallikoondis 3. juunil 1992. Tegemist oli sõpruskohtumisega ja 

mängu tulemuseks 1:1. Mis riigi koondisega mängiti? 

 

3. See fiktiivne isik ilmus esimest korda välja 1887. aastal avaldatud 

novellis „Etüüd punases“. Üks paljudest näitlejatest, kes on seda isikut 

mänginud, oli Basil Rathbone. (Selle isiku tunnused on viiulimänguoskus 

ja kokaiini tarbimine.) Kes on see kirjanduslik tegelane? 

 
 Basil Rathbone 

 

4. Milline pealinn, mis rajati 9. sajandil, on kõige põhjapoolsema iseseisva 

riigi pealinn? 

 

5. See materjal leiutati Hiinas ja selle koostises võivad olla kaoliin, kvarts ja 

päevakivi. Üks selle materjali kasutusala on elektri õhuliinide 

isoleerimine ja kinnitamine? 

6. Jesse Langdorf töötas välja selle rõivaeseme praegu kasutatava 

tootmismeetodi juba 1920ndail – kangakoega risti käiv juurdelõikus. 

Mõiste windsor on selle rõivaesemega seotud. Mis rõivaese see on? 

 



7. Millise veekogu pindala on u 2,5 miljonit ruutkilomeetrit? Selle veekogu 

läänepoolset otsa tunti antiikajal Heraklese sammastena. Leros, 

Formentera ja Gozo on selle saarterikka veekogu saared. 

Nimeta see veekogu. 

8. Elering püstitas augusti lõpus Tartu lähedale Eesti teise kõrgepingeliini 

disainmasti nimega …………………………….. Need tööd on osa Eesti 

elektrisüsteemi Euroopa elektrivõrku ühendamise suurprojektist. Mast 

kuulub samasse perekonda 2020. aastal Läänemaale rajatud Eesti esimese 

disainmastiga ……………………………. Mõlema autorid on arhitektid 

Sille Pihlak ja Siim Tuksam.  

Kirjutage lünkadesse õiged nimed. (2 p) 

 

  

9. Selle leiutajaks peetakse Šoti elektriinseneri John Logie Baird. Leiutist 

demonstreeriti avalikkusele esimest korda 26. jaanuaril 1926. aastal. 

Esimest korda kasutati seda leiutist laialdaselt 1936. aasta 

olümpiamängudel. Mis leiutis see on? 

 

10. Selle looma ladinakeelne nimetus on Alces alces ja ta on levinud 

Euraasias ja Põhja-Ameerikas. Ta on hea ujuja ja mitu neist on Eestiski 

ujunud mandrilt väikesaartele. (Tema turjakõrgus võib olla lausa 2 

meetrit.) Mis loom see on? 

 

11. Episkyros on mäng, mida FIFA peab varaseks jalgpallivormiks. Millisest 

tänapäeva riigist pärineb see mäng? 

 

12. Need olid kunagi kaunistusena suur moeröögatus. Nad võisid olla 

valmistatud kõigest – alates puust, luust ja sarvest kuni hõbeda ja kullani. 

Neid kasutati seisuse rõhutamiseks. Kullast, hõbedast ja elevandiluust 

valmistatuid reserveeriti kuninglikele isikutele ja kõrgaadlile. Mis olid 

need staatusesümbolid? 

 

13. Tal on mitu luule- ja kirjanduspreemiat, aga ta on keeldunud 

kirjanikupalgast. Üks tema kirjanikunimedest on Anton Nigov. Kes? 

 

14. Rannikumurdes talkuna, Setumaal tolohkna - eesti rahvustoit, mille üheks 

koostisosaks on hernejahu. Mis toit see on? 

https://et.wikipedia.org/wiki/Rannikumurre
https://et.wikipedia.org/wiki/Setumaa


   

15. Kalju Terasmaa ja Helgi Sallo   Sulle nüüd kõik ütlen  1969”Sulle kõik 

nüüd ütlen” oli ETV muusikasaate “Horoskoop” üks populaarsemaid 

laule. Esitajateks Helgi Sallo ja Kalju Terasmaa, eestikeelse teksti autor 

Kustas Kikerpuu.  

Kes oli laulu originaali autor? Ta oli siis alles 17-aastane. Originaali 

pealkiri  on "Jag Var Så Kär". Lugu salvestati oktoobris 1967. 

 

16. 24. novembril 2021 saatis NASA SpaceXi raketiga Falcon 9 kosmosesse 

automaatjaama. Milline ülesanne oli sellel missioonil DART? 

 

17. Fotograaf Oliver Dum sai selle pildiga Nikon Small Word 2021 

mikrofotode võistlusel  5. koha. Pilt 

on tehtud alt üles. Millise putuka üks 

osa kehast on pildil?   

 

 

 

 

 

 

 

18. Mis on triikpuu. Eestis kasutati triikpuud 19. sajandil magasiaitades. 

 

19. Mark Twaini kodulinnas Hannibalis toimub igal aastal üks Tom 

Sawyerile pühendatud võistlus. Mis alal võisteldakse? 

 

20.  1980ndatel tõlkis Doris Kareva luulet inglise keelde inimene, keda 

tänapäeval tunneme hoopis teiselt alalt, kuigi ta kuulus omal ajal ka 

kirjandusrühmitusse Wellesto. Kes? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukoCOHo8REQ&ab_channel=HelgiSallo


21. ‘Kuresoo’, ‘Nigula’, ‘Tartu’, ‘Maima’, ‘Soontagana’, ‘Virussaare’. Mis 

nimekirjaga on tegu? 

 

22. Sel aastal möödub 200 aastat tsemendi ja betooni tootmise algusest 

Eestis. Mille ehitamisel kasutati Eestis esimest kord betooni? 

 

23.  Teet Kallase romaan, Kaljo Põllu graafiline leht, Marten Kuninga 

debüütplaat, Saku õlletehase ajakiri. Mis neid ühendab? 

 

24. Selle ala nimetuses on paljudes keeltes mainitud konna. Kuigi enamasti 

harrastatakse seda lõbu pärast, korraldatakse ka võistlusi, sh 

maailmameistrivõistlusi 1997. aastast Šotimaal. Rekordeid arvestatakse 

koguni kahte moodi: üks tippmark 88 korda ja teine 121,8 meetrit. Mis 

ala see on? 

Lutsuviskamine 

 

25.  Viljandis peetud 20. Lõikuspeo auhinnagala raames selgusid tänavused 

Etnokulp 2022 saajad. Milline kollektiiv võitis lausa neli auhinda: parima 

albumi, parima uusfolk artisti, parima ansambli ja parima loo 

pärimusmuusika Oscari ehk Etnokulbi? 

 

Lisaküsimus 

 

Septembris esilinastus tõsielust inspireeritud spordidraama Kalevi 

korvpallimeeskonna teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimaste 

meistrivõistluste võitjatiitlile 1991. aastal. 

Nimeta Kalevi meeskonnaliikmed, kes said meistritiitli? (Piisab 

perekonnanimedest) 

 


