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1. Nimetage majandustermin, mis tuleneb itaaliakeelsest väljendist „lõhutud laud“. 

Esimene sellenimelise seadus võeti vastu 1542. aastal Inglismaal Henry VIII 

valitsemisajal ning tulemuseks oli kindlasti vangistus ja varade arestimine. Enne 1940. 

aastat Eestis ei jõutud seda seadust vastu võtta ja protsessi menetleti tsaariaegseid seadusi 

järgides. Aga 10. juunist 1992. aastast on meil oma seadus. Üks naljakamaid menetlusi 

on seotud selles valdkonnas Eesti Kultuurkapitaliga. 

 

2. Puhtas kuivas õhus on umbes 78% lämmastikku ja 20,9% hapnikku. Kolmandal kohal 

on 0.9%-ga väärisgaas, millega, nagu meile meenutati hiljutises noortesaates, saab väga 

edukalt ka tuld kustutada. Seda kasutatakse muuhulgas gaasilampides,  keevitamisel ning 

mitmesuguste keemiliste protsesside juures stabiilse keskkonna loomiseks. Mis gaas? 

 

3. Millises linnas asub nähtav sild? See, Euroopa vanim puitsild, valmis 1333. aastal. 

Kahjuks hävis 1993. a tulekahjus 2/3 originaalsillast. Linna enda ajalugu ulatub 

roomlasteni või isegi varasemasse aega. Eestlastele võib linna nimi tuua meelde 

loomasööda.  

 

4. See kaevandus tähistas 4. novembril oma kümnendat sünnipäeva ja on esimene 

põlevkivikaevandus, mis on rajatud Eesti taasiseseisvumisel. Selle rajamine maksis 120 

miljonit eurot. Läbikaevandatud ala suurus on 8,6 km2, mis ületab juba Jõhvi linna 

pindala. Kaevanduse töötab 523 töötajat ning omapärane on 12,5 km lintkonveier, mis 

viib kaevatud maaki rikastusvabrikusse ning töötab 24/7. Nimetage kaevandus. (Sama  

nimi on meil kasutusel ka ühe suuremat sorti saare eestikeelse nimena). 

 

5. Võetakse üks õletuust ja tehakse nukk. Kaks kummargil ja seljad vastamisi olevat 

mängijat hoiavad kinni jalge vahele pandud kaikast. Seljaga nuku poole olija püüab kaika 

abil seda ümber lükata, teine seda takistada. Kuidas on selle mängu nimetus? 
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6. Nordic Gold on metallisulam mis koosneb 89% vasest, 5% alumiiniumist, 5% tsingist 

ja 1% tinast. Seda segu arendades peeti silmas, et tulemus oleks kuldne ning läikiv, 

kergesti vormitav kuid kasutusele vastupidav ja lisaks ei tohi see ka allergiat tekitada. 

Milleks Nordic Gold sulamit kasutatakse? 

 

7. Millest on valmistatud Tokyo 2020 olümpiamängude sportlaste voodid? Tundub et 

malli on võetud mõnedest IKEA viimase aja toodetest.  

 

8. Kes on pildil? 

 
 

9. Keskajal nimetati seda haigust „kuningate haiguseks“. Ta oli pigem kõrgema 

ühiskonnaklassi haigus, mis oli seotud elustiiliga, mida madalama klassi inimesed ei 

saanud endale lubada. Seetõttu oli ta inimeste seas isegi ihaldatud. Haigust põdes näiteks 

Inglismaa kuningas  Henry VIII, kes pidi atakkide tõttu nii mõnegi sõjakäigu pooleli 

jätma. See tõbi vaevas ka Konstantin Pätsi ja Paul Kerest. Mis haigusega on tegemist? 

 

10. Tallinn on jagatud 84 väiksemaks asumiks. See asum on väike – 0,13 km2, elanikke 

natuke üle 2000, olulisem objektid Välisministeerium ja Olümpia hotell. Nime arvatakse 

olevat saanud sellest, et seal kandis olnud linnaelanikel väikesed põllulapikesed ja 

kasvatati ka seda, üht vanimat kultuurtaime, mis sellele nurgakesele nime andiski. 

Nimetage asum. 
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11. Nimetage ühine nimetus, mis seob neid tuntuid mehi Eestiga – Kreeka ja Rootsi 

kodakondsusega Ioannis Kalmazidis, itaallane Lorenzo Micelli ja prantslane Cédric 

Ènard. 

 

12. Pildil olevale isikule kuulub järgmine ütlus: „Nii kultuuri, kui ka laevu viivad edasi 

inimesed.” Kes? 

 

13. Teades, et Veneveres mitmeid sudoku võistlusi läbiviinud Jaanus Laidna rändab 

Aasias ringi, tuli mulle aastavahetuse õnnitlus segadust tekitavalt: Head uut sulle 

Myanmarist! Minule sellenimeline riik ei ütelnud midagi ja kui uurisin, siis sain teada, et 

päris ametlikult on Eestis mitu korda selle riigi nime edasi-tagasi vahetatud (1989, 2006 

ja 2015). Suuruselt on see riik võrreldav Afganistaniga, rahvaarvult Lõuna-Korega, 

iseseisvuse sai 1948 ja alates 1962. aastast valitsevad sõjaväelised režiimid. Nimetage 

selle riigi tuntum nimi. 

 

14.  Millise tuntud objekti tagakülge näete pildil? 

 

 

15. Millise riigi suurimad piimatootjad on Wimm Bill Dann, Danone ja Unimilk?  

Esimene loodi 1992. aastal ja tänaseks on enamusosalus PepsiCo käes ning ta on 

hõivanud turust hinnanguliselt 34% ja ega prantslaste Danone mõju – 15% väike ole. 
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16. Bambuse kõige hämmastav omadus on tema pööraselt kiire kasv (erinevad liigid 9-

120 cm ööpäevas) ja see, et ta võib õitseda vaid sajandis korra (erinevad liigid 30-, 60, 

90- ja 120-aastase vahega) ning siis kogu piirkonnas kõik korraga. Indias kuulutatakse 

õitsemise periood õnnetuks ajaks ning ta külvab hirmu ja õudu. Miks?  

 

17. Mitu liitrit mahub naftabarrel`isse? +/- 10L – 2.punkti, +/- 20L – 1.punkt. 

 

18. Suurbritannias Hertfordshires asub väike, 4,9 ha suurune külake Spielplatz. Mille 

poolest on ta eriline ja ainuke Suurbritannias? Pildike küla baarist. 

 

 

19. Ta on maailmarekordiomanik lindude rände pikkuses, sellele vihjab ka nende nimi. 

2016. aastal lendas ta Inglismaalt Antarktikasse ja tagasi ning reisi pikkuseks mõõdeti 

jala külge seotud salvestusseadme abil 95 997 km ehk kaks ja pool tiiru ümber maakera. 

Nad on rannikulinnud, elavad vaid merel ja rannikule ei tule. Eestis on loendatud 12 000 

paari ja kahjuks tõrjuvad hõbekajakad nad oma elupaikadest eemale ning lindude arvukus 

pidevalt väheneb. Nimetage see lind.  

 

20. Selle elupäästva võtte jaoks peab abistaja minema patsiendi selja taha, panema käed 

tema ümber otse rinnakorvi all ning pigistama rindkeret suunaga üles ja enda poole. See 

tõstab kehas rõhku ja surub hapniku kopsudest välja, lükates samas ka võõrkeha 

hingetorust välja. Võte kannab arsti nime, kes selle 70-ndatel USA-s leiutas. Küsimegi 

siis arsti nime.  
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21. Ei saa ka meie keskkonnaküsimustest mööda – 2019. aastal langes kuuendat aastat 

järjest Suurbritannia süsinikuemissioon. Sellest on juba päris palju aega möödas kui see 

oli nii madalal tasemel nagu nüüd. Meie küsimus ongi, et millal viimati saatis UK 

taevasse vähem süsinikku, kui ta tegi seda eelmisel aastal? (10 aastaga eksides saab 2 

punkti/ 20 aastaga  eksimisel 1p). 

 

22.  Kuidas nimetatakse lehma-, kitse-, lamba-, hobuse- või kaameli piimast kääritamisel 

saadav jogurti põhine jook, mis on laialt levinud Lähis-Idas, Balkanil ja Kesk-Aasias. 

Tavaliselt tarvitatakse teda külmalt ja soolasena, vahel gaseerituna ja piparmündiga. 

Tänapäeval toodetakse ka Eestis, väiksemate tootjate kõrval on see ka näiteks Farmi 

sortimendis.  

 

23. Pildil näete auhinda, mida anti NSV Liidus aastast 1974. Sellega kaasnes 300 rubla ja 

võimalus kohtuda kosmonautidega. Ka üle kümne eestlanna on sellega premeeritud. Kes 

selle tunnustuse said? 

 
 

24. Mõne tuntud isiku nime kandvaid tänavaid on ilmselt igas Eesti suuremas asulas ja 

linnas. Kes on see kultuuritegelane, kelle nime kannab 13 tänavat üle Eesti ja kes sellega 

ka selles kategoorias juhib? Temanimeline tänav asub näiteks Tallinnas ja Võrus, Pärnus 

ja Narvas, Kirikumõisa külas ja ka Rakveres. 

 

25. Milline rahvus on Venemaal rahvaarvu poolest 10. kohal? Põhiliselt elavad nad 

Venemaa lõunaosas (647 732 inimest). Maailmas hinnatakse nende üldarvuks ligikaudu 

13,8 milj. Oma rahvusriigis elab neid 10 098 600. Ülejäänud põhiliselt naaberriikides. 

2011. aasta loenduse järgi Eestis 107 inimest. 
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26. Kes varjab ennast nende kaunite nimede taha: Flandria, Hermeliin, Kääbus päss, 

Kalifornia, Reks castor, Thyeinger, Uus-Meremaa punane, Uus-Meremaa valge ja Viini 

sinine? Nimekiri on tegelikult palju pikem. 

 

27. Jalgpallis nimetatakse kolme värava löömist mängus kübaratrikiks (hat-trick). Oma 

nimetuse on saanud ka nelja ja enama värava löömine ühes mängus. Sama nimega on üks 

kaardimäng ning selles on suurepäraseid tulemusi näidanud ka näiteks Cristiano Ronaldo, 

Neymar Jr. ja Gerard Pigue. Mis on see ühine nimetus? 

 

28. Kes on selle tuntud ajakirja esikaane autor? See on ajakirja esimene number ja ta sai 

seda teha ka ajakirja 50.ndal sünnipäeval. Ajakirja eest anname 1 punkti. 

 

 
 

29. See baltisaksa päritolu ärimees sündis 1855. aastal Pärnus ning suri sealsamas 1934. 

aastal. Tema perekonnale kuulus Pärnu esimene kaubamaja. Ta ise valiti 1920. aastal I 

Riigikokku kuid sealt lahkus ta peaaegu kohe. Vaatamata sellele, et omal ajal tuntud 

kaubamajast pole Pärnus enam jälgegi, on omanike perekonnanimi Pärnuga tugevalt 

seotud ning tuntud nii eestlaste kui ka Pärnu külaliste seas. Küsime ärimehe 

perekonnanime. 

 

30. Prantsusmaal Mulhouse linnas peaks asuma maailma suurim avaliku kollektsiooniga 

muuseum. Arvatavasti on suurim Brunei sultani kogu, kuid see ei ole avalikuks 

vaatamiseks. Huvitaval kombel tekkis muuseum väga eduka tekstiiliäriga põhja läinud 

vendade Hans ja Fritz Schlumpfi kogust, mis kuulutati 1978. a seadusega Prantsuse 

ajaloomälestiseks. Ise nad põgenesid 1977. aastal kodumaale Šveitsi ja elasid elu lõpuni 

Baseli Drei Könige hotelli alaliste elanikena (Fritz suri 1992). Mida muuseumis 

eksponeeritakse? 
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VASTUSED 

 

1. Pankrot           Eerik 

2. Argoon            Kristel 

3. Luzern            Kaarel 

4. Ojamaa           Eerik 

5. Kingsepamäng         Kaarel 

 

6. Sellest sulamist valmistatakse 10, 20 ja 50 eurosendid.       Kristel 

7. Papp              Kaarel 

8. Martin Algus               Kaarel 

9. Podagra            Eerik 

10. Sibulaküla            Eerik 

 

11. Saaremaa klubi, naiste- ja meeste võrkpalli võistkondade treenerid Eerik 

12. Paavo Nõgene         Kaarel 

13. Birma           Eerik  

14. Chephreni sfinks          Kristel 

15. Venemaa          Eerik 

 

16. Kogunevad miljonid näljased rotid          Eerik 

17. 158,987L ~ 159L         Kaarel 

18. Nudistide küla           Kaarel 

19. Rändtiir            Eerik 

20.  Henry Heimlich           Kristel 

 

21. 1888. aasta (1878-1898/ 2p; 1868-1908/ 1p)     Kristel  

22. Airaan              Kaarel 

23. Naistraktoristid           Eerik  

24. Lydia Koidula           Kristel 

25. Kasahhid             Kaarel 

 

26. Küülikutõud            Kaarel  

27. Pokker             Eerik  

28. Asta Vender ja Täheke         Eerik 

29. Hermann Leopold Ammende       Kristel  

30. Autosid  (520 autot, näitusel 400, 105 Bugattit)      Eerik 

 

 

 

 

 


