
1. 110m tõkkejooksus ületavad sportlased 10 tõket. Mitu tõket aga ületavad sama distantsi 

 jooksvad 10-võistlejad ? (1)      

2. 2021.aastal ilmus Ilmar Rootsi raamat "… 523 nime". Kelle nimed? (1)  

3. Nõukogude ajal valiti kommivabrikule Kalev nime. Kandidaatide seas jäid sõelale 2 nime: 

 üks neist oli Kalev, mis ka võitis. Milline oli teine nimi, kas   

 Punane Maius  

Punane 
Komeet    

 Punane Kompu  

Punane Karamell  
(1)   

4. "Ta on nii hella südamega mees. Õnnelik on see neiu, kes on võitnud tema armastuse. 

 Lahingus on ta vapper kui lõvi, armastuses aga…"   Kellest käib jutt ? Millisest filmist see 

 tsitaat pärineb ? (2)       

5.  Jänes, metssiga, ilves, hunt, karu, põder on, aga metskitse, mäkra, rebast ja paljusid teisi 

 loomi seal ei ole. Kus ? (1)      

6. Täida lünk!        

 

Malta risti kaheksa tippu sümboliseerivad …………………………………… , 
…………………………. 

 

ja kaasaegse päästja kaheksat ilusaimat omadust: lojaalsust, jumalakartlikkust, 
tagasihoidlikkust, 

 suuremeelsust, julgust, surmapõlgust, abivalmidust vaeste vastu, austust. (1)  

7. Menüüs oli kilpkonna filee, delfiini maks, vaalapiima vahukoor, vetikamoos. Kus pakuti sellist 

 lõunat ? (1)       

8.  Mis tegi 2022.a. taliolümpia avatseremoonial Eesti lippu kandnud Kelly Sildaru eriliseks 

 võrreldes teiste olümpia avatseremooniatel Eesti lippu kandnud sportlastega ? (1) 



9. 
Semiootik Juri Lotman on öelnud: "Kui Napoleon 1812.aastal Venemaale tungis, lootis ta 
kohalike 

 talupoegade toetusele, keda ta pärisorjusest päästab, aga vene talupoeg ei tahtnud prantlasest 

 valitsejat, sest teadis, et Vene keiser peab olema…………………" Kes ? (1)  

10
. 

1993.aastal määrati ühe isendi vanuseks 134 aastat. See võib olla selle loomariigi 
vanuserekord 

 kogu maailmas ning on Eesti loomade vanuserekord. ( Hiljuti siiski mainiti Rootsis leitud 240 

 

aastast isendit). Samas ähvardab neid loodukaitseakuseid loomi väljasuremine nii meil kui 
mujal 

 väikese iibe tõttu. Millised loomad ? (1)     

11
. Saare esimene kalurikolhoos oli 1949.aastal loodud "Hiiu Kalur". Kolhoosi rajamine polnud aga  

 

üldse lihtne. Ei olnud mingit erilist vara. See, mis oli, oli viletsas seisukorras. Kust saadi 
esimene mootorpaat ? (1) 

12
. Sellel esemel on peakroon, huul, keel, õlg, piht, vöö… Mis see on? (1)  

13
. 

Vendade Grimmide muinasjutust tuntud Bremeni linna moosekandid olid ju loomad, kelle kujud 
on  

 püstitatud Bremeni linna raekoja ette. Nimetage need loomad! (4 õiget 2 punkti, 2 õiget 1 punkt) 

14
. Kellega võistlesid kuldmedali eest Eesti epee-naised 2021.aastal Tokio olümpia finaalis ? (1) 

15
. Paljude haiguste puhul oleme harjunud kasutama paralleelselt nii eestikeelset kui ka nö. 

 

meditsiinilist nimetust. Nii tunneme suhkruhaigust diabeedina , kõrgvererõhutõbe 
hüpertensioonina, 

 

luukoe hõrenemist osteoporoosina, maksapõletikku hepatiidina jne. Kuidas nimetab 
tavainimene 

 aga haigust, mille kohta arst ütleb tussis ? (1)    



16
. Mis masinad olid Paide masinatehases nõukogude perioodil toodetud V-10 ja D-512 ? 

 Neid võib näha ka Maanteeameti muuseumis. (1)    

17
. Kus asub Ukraina suurim saar Hortitsa ? (1)    

18
. Kaelkirjakul on peas pisikesed sarved. Millal need kirjakule kasvavad ? (1)  

19
. XV sajandil valmistas sakslane Martin Behaim eseme, mida ta nimetas Maa õunaks. 

 Millega on tegu ? (1)       

20
. Millisel mandril ei ole vulkaane?      

21
. See firma on loodud 1978.a. Soomes. Tänaseks Eesti kapitalil põhinev pereettevõte. 

 

Premium tööriiete ja elustiili poed asuvad üle Eesti, Soome, Läti ja Leedu. Peamine 
tööülesanne on  

 

automaatse tulekahjusignade paigaldus, hooldus ja kontroll, tulekustutite müük, kontroll ja 
hooldus 

 ja muud sellelaadsed tegevused. Nimetage ettevõte! (1)    

22
. 

Tänavu toimus 15.korda algselt ühekordse üritusena toimuma pidanud ettevõtmine 
Vikerraadios. 

 Mis ettevõtmine ? (1)       

23
. Selleks, et minna ühte järgnevatest kohtadest, peab lahkuma Eestist. Kas see koht on : 

 Läti, Norra, Taani, Siber ? (1)      



24
. Peale Kiievi ja Harkivi on Ukrainas veel üks miljonilinn. Mis linn ? (1)  

25
. Seda madu nimetatakse ka vesiboaks. (1)     

A Iisaku autopesulas saab kasutada seitset teenust. Milliseid ? Siia ei kuulu tolmuimemine ja 

 salongipuhastus.       

B Nimetage eestlastest maailmameistrid korvpallis (nii mehed kui naised)  

C  Mis asutus avati Iisaku vallas 10.06.1999 ?     

D Ott Tänak tuli maailmameistriks Toyota Yarisega. Praegu võistleb ta Hyundai i20 

 roolis. Aga mis on selle aasta WRC auto Fordi mudel ? (1)   

E Ühte Eesti rahvapärimuses tuntud tegelast on kutsutud ka Sohniks ja Soiniks. Keda ? 

F Milline ilmastikunähtus on levinuim meie perekonnanimede hulgas ?  
 


