
1. …..: Maailma lõpus, …….: Surnud mehe aardekirst, ……..: Musta pärli needus. Mis 
tuleks kirjutada punktiiride asemele?  

2. Mis amet seob järgmiste allkirjade omanikke? 

  
 
3. Kuidas peaks vabanema kasutuskõlbmatuks muutunud Eesti vabariigi lipust?  
4. Tema sünninimi on Reginald Kenneth Dwight ning tegu on tuntud Briti pop-staariga. 
Tema albumeid on maailmas müüdud üle 300 miljoni ning ta on üks kahest Briti muusikust, 
kelle kuninganna Elizabeth II isiklikult rüütliks lõi, ülejäänud on rüütliks löönud teised 
kuningliku pere liikmed. Täna tunneme teda kui sir …………… Hercules …………….. . 
Kirjutage punktiirile puuduv ees- ja perekonnanimi.  
5. Saaremaa velotuur toimus 1957-2012. Menukas ja populaarne spordiüritus jäi 
pidamata ainult 1990 aastal. Miks jäi velotuur ära?  
6. Setudel on kõrgushüppe kohta naljakas sõna. Sama nime kannab ka üks Eesti linn. 
Mis sõna see on?  
7. Mis nime kandis Eesti esimene biitansambel, mille liikmed olid Toomas Kõrvits, Juhan 
Hallistvee, Georg Pomerants ja Henri Kirspuu?  
8. Kes on see Eestimaa tuntud tegelane, kes on öelnud nii: “Kui ma paar aastat tagasi 
kingi üle lugesin ja üle 100 sain, mõtlesin, et lõpetan ära! Kingade lugemise, mitte ostmise!”  
9. 1918. Aastal jõustus Eestis Gregoriuse kalender. Et tekkinud ajanihet reformiga tasa 
teha kestis üks kuu ainult kaks nädalat. Milline kuu?  
10. Täna, 20. novembril 2022 tähistab 80 sünnipäeva see mõjuvõimas isik. USA poliitik ja 
jurist asus oma praegusele ametile 20. jaanuaril 2021. Kes tähistab täna oma sünnipäeva?  
11. 10. novembril lahkus meie seast populaarne ameerika näitleja Kevin Conroy. Tema 
taust teatris ja unikaalne madal hääl andsid talle 1993. aastal võimaluse olla hääleks ühele 
väga tuntud fiktiivsele tegelasele, kelle debüüt leidis aset 1939. aastal. Conroy esitus osutus 
niivõrd kõrgelt hinnatuks, et see roll kuulus temale kümnetes erinevates animatsiooni ja 
arvutimängu projektides käesoleva aastani. Aastal 2019 kehastas ta tegelast ka füüsiliselt 
ühes sarjas. Millisele traagilisele tegelasele hääle andmine oli Conroy leivanumbriks?  
12. See käitumuslik harjumus ei ole imetajate seas laialt levinud. Meie piirkonnas 
leiduvatest liikidest elavad selle järgi saarmad, hundid, Euraasia koprad, mõned nahkhiire ja 
rebase liigid. Antud käitumusharjumus on ka inimeste seas esindatud, erinevates kultuurides 
erineval määral, enim kristliku taustaga ühiskondades, kuid vaatamata ühiskondlikele 
tavadele, ei saa inimest kui liiki pidada selle nähtuse truuks järgijaks. Millest on jutt?  
13. Esimene kirjalik tõend selle rahvusgrupi olemasolust Euroopas on 1378. aastast, mil 
Veneetsia asevalitseja Nauplioni linnas andis kohalikule antsingani’de kogukonnale teatud 
privileegid. Eurooplased ekslikult pidasid nende päritolumaaks Egiptust. Mis rahvas?  
14. Minevikus on inimesi karistatud ja trahvitud nii mõningatelgi tänapäeval 
mõistetamatutel põhjustel ning trahvina sisse nõutud võrdlemisi ebatavalisi asju. Selle 
kuriteo, mille olemuse ja karistusmäärad sätestas täpselt 1686. aasta Rootsi kirikuseadus, 
ühe narratiivi lõpptulemusena pidi üks kuriteo osapool, kelleks oli tavaliselt mees, teisele 
osapoolele, kelleks oli tavaliselt naine, andma kahjutasuks piimalehma ja neli vakka rukist. 
Millise olukorra puhul sellist karistust rakendati?  
15. 9. novembril kuulutas Venemaa väejuhatus välja taandumise Hersoni linnast, 
vaatamata sellele, et alles septembrikuus oli kuulutatud Herson ‘igaveseks’ Venemaa 
võimualuseks alaks. Mitu päeva pikk on igavik Vene riigi viimase näite kohaselt?  
16. Teadupärast kehastas 1959. aastal linastunud filmis “Vallatud kurvid” Raivo Tamre 
tegelaskuju Rein Aren, kuid rolli oli eelnevalt pakutud ka ühele isegi kuulsamale mehele, kes 



keeldus, sest ei tahtnud mängida säärast negatiivset tegelast. Kuigi ta ka näitles, ei olnud 
see tema peamine tegevusala. Kellest on jutt? 

 
17. See 1982. aastal rajatud sammas on püstitatud riigi esimese juhi ideoloogia 
tähistamiseks tema 70. sünnipäeval. See on 170 meetrit kõrge ning on siiani maailmas 
kõrguselt teine sammas-monument. Mis riigis see asub?  
18. Barbara Millicent Roberts, pärit Wisconsinist USAs, sünnipäevaga 9. märtsil 1959, on 
laialdaselt tuntud ettevõtlik ja silmapaistev naine. Muude ametite hulgas on ta olnud 
lühiajaliselt nii tuletõrjuja, ajakirjanik kui ka astronaut. 1992. aastal pürgis ta esimest korda ka 
USA presidendiks ning on sellest ajast saati kõigil valimistel kandidaadiks olnud. 1992 oli 
talle ka tema kõige populaarsem aasta, kus ta püüdis pilku oma pikkade maani ulatavate 
heledate juustega. Millise nime all tuntakse Barbara Millicent Robertsit üle maailma?  
19. Al Capone ei vaja meile sügavamat tutvustamist, küll aga pidi ta minevikus 
tutvustama ennast. Mis ametimees oli ta oma visiitkaardi alusel?  
20. Oktoobris toimunud maailmameistrivõistlustel teenis eestlane Clement Ivanon teise 
koha. Oma ala tippu kuuluv eestlane on nüüd teeninud kokku kolm teist kohta ja aastal 2011 
tulnud ka maailmameistriks. Millega tegeleb Clement Ivanov?  
21. Rail Baltic Estonia kuulutas kevadel koos Pärnu linnavalitsusega välja nimekonkursi, 
et leida Pärnusse rajatavale reisiterminalile kõige sobivam nimi. Peale formaalsete nõuete oli 
oluline, et nimi oleks väärikas ning võiks arvestada kohaliku ajalooga. Mis nimi valiti Pärnu 
terminalile?  
22. Kõik teavad, et kaheksajalgadel on kaheksa kombitsat, üks suu, kaks lõpust ja silma. 
Üht organit on neil aga kolm. Milline organ?  
23. 31. detsembri keskööl helistatakse budistlikes templites 108 korda gonge, et peletada 
minema 108 inimlikku mürkust ja häda. Kui kellakõmin raugeb, on jaapanlastel kombeks teha 
veel midagi, mis kohe kindlasti vaimud ära peletab. Mida teevad jaapanlased?  
24. X AE A-XII ja Exa Dark Siderael. Kes nad on?  
25. Eesti naaberriikidest Soome rahvuskivi on graniit, rootslastel paekivi, venelastel 
rahvuskivi puudub. Lätlased ja Leedukatel on aga sama rahvuskivim. Mis on nii Läti kui 
Leedu rahvuskivimiks?  



LISAKÜSIMUSED: 
1. Nimetage eesti rahvussümbolid 

• Rahvuslind  
• Rahvuslill 
• Rahvuskivi  
• Rahvuskala  
• Rahvusliblikas  
• Rahvusloom  

2. Elizabeth Mary Truss on teadupärast kõige lühemalt ametis olnud Ühendkuningriigi 
peaminister. Ametisse asus 6.sept. 2022, aga millal lõppes tema ametiaeg?  


