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1. Meditsiinitöötajate streik on ukse ees. Praxise analüütiku Andres Võrgu sõnul 

on Eesti tervishoiusüsteem kolme „v“ kammitsais.  Nimetage need kolm v- 

tähega algavat omadussõna! (2 õiget = 1p) 

 

2. Meie rahva tervise ja eestlaste liiglühikese keskmise eluea pärast 

muret tundev Eesti Tervise Arengu Instituut alustas septembri keskel 

üldrahvalikku teadlikule tervisekäitumisele suunatud aktsiooni.  

Mis nime see aktsioon kannab? 

 
 

a) Teeme ära!                  b) Sööme ära!                 c) Viskame ära!  

                  d) Paneme ära!                e) Jookseme ära  

 

 

 

 

3. Viimase rahvaloenduse andmetel on, 2000 aastaga võrreldes, vaid kahes 

maakonnas(Tartumaal ja Harjumaal) elanike arv kasvanud? Ülejäänute seas 

paistis kõige suurema „kukkujana“ silma maakond, kus rahvaarvu 21,22% line 

kukkumine kukutas maakonna eelmise rahvaloenduse seitsmendalt kohalt 

(38 781in) lausa 11 ndaks(30 553 inimest). Nimetage see maakond! 

 

 

4. Mis aasta?(± 1 aasta = 1p) 

16. jaanuar – Tallinnas Toompeal avati miljonipeldik. 

16. oktoober – tegevust alustas Tartu Vangla. 

SURID: 

 28. jaanuar – Astrid Lindgren, rootsi lastekirjanik 

 9. veebruar – printsess Margaret 

 18. aprill – Thor Heyerdahl, norra meresõitja 

 27. aprill – Ilmar Külvet, eesti kirjanik ja ajakirjanik 

 3. august – Ruudi Toomsalu, eesti kergejõustiklane ja spordipedagoog 

 9. oktoober – Bruno Oja, eesti filminäitleja ja laulja 

Nobeli kirjanduspreemia – Imre Kertész 

Nobeli rahupreemia  – Jimmy Carter 
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5. Olümpiamängudel Londonis võitsid väljajagatud 224st kuldmedalist 28 nö 

„riigita rahvaste“ esindajad. Individuaalselt on olümpiaajaloo edukaim riigita 

rahvaste esindaja 6 kuldmedaliga Londoniski kulla kaela saanud šoti trekisõitja 

Chris Roy. Rahvustest on aga kindlasti esimesed kaks amharid ja  oromod, kelle  

esindajad on võitnud rohkem kui sada olümpiamedalit. Millise riigi 

territooriumil need kaks naaberrahvust rahvust elavad?  

 

 

6. Pildil on Läti parimad sportlased aastal 2011 Ineta Radēviča ja Martins 

Dukurs.Nimetage spordialad(nii täpselt, kui võimalik), mis Inetale ja 

Martinsile au ja kuulsust toonud. 

 
 

 

 

 

 

 

7. Paul Erik Rummo on öelnud: „“Viimse reliikvia“ laulusõnad sündisid 

tankimürina saatel. Nüüd aastakümneid hiljemgi neid laule kuuldes, tulevad  

kõigepealt tankid silme ette.“ Milliseid tanke ta silmas pidas? (Vastake nii 

täpselt, kui võimalik) 

 
 

 

8. Küsitavat linna peavad paljud grusiinid oma tõeliseks pealinnaks. Selle aasta 

suvel kolis küsitavasse linna Tbilisist ära ka Gruusia parlament. Riigi suuruselt 

teine linn(235 000 el) on 10. – 12 sajandil Gruusia pealinn olnud. Lisaks on ta 

olnud ajaloost tuntud  Imerethi kuningriigi (15.–19. sajand) pealinn. 
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Nimetage linn! 
 

9. 1861 aastast ilmuv Vatikani päevaleht L'Osservatore Romanol 

hakkas 2012 mai lõpust välja andma ajalehe lisalehte kindlale 

sihtgrupile.    

  Lehe peatoimetaja Giovanni Maria Vian nimetas sihtgruppi «seni 

alahinnatud aardeks».       Kellele leht mõeldud on? 

 

 a) lastele          b) naistele        c) töötutele       d) uskmatutele 
 
 

10.  
 

 
 

Pastellroheline Ferrari 250 GTO(ülemisel pildil) napsas endale maailma 

kalleima auto tiitli, vahetades juuni alguses omanikku.  Oletame, et kalleima 

auto ostnud härrasmees võtnuks imeauto ostuks kulunud rahapataka kaasa ja 

marssinuks lähimasse VW esindusse ostma New York´i autonäitusel aasta 

autoks 2012 valitud Volkswagen Up-i(alumisel pildil). 

 Mitu VW Up-i ta Ferrarile kulunud raha eest saanuks? 

a) 25                   b) 250                      c) 2500                          d) 25000 
 

 



 

 

11. See, varsti 40 aastat koos tegutsenud muusikakollektiiv, kandis alguses nime 

Hõbedased Kaksikud. Nende rohkem kui 20 albumi seas on muude hulgas ka 

sellised: „Väga vana roosa 1974-1989“, „Perekonnatola" , „Uni" , „Hõbepulm - 25 

aastat koos“, „Laule ja muinasjutte kogu perele.“ Nimetage kollektiiv! 
 

 

12. Venelastel on kombeks eesnimesid hellitusnimedena kasutada. Enamasti 

laste puhul, aga üsna tavapäraselt ka sõprade ringis. Nii pole imestada, kui mõnd 

Nikolaid veel vanuigi Koljaks või Dimitrit Dimaks kutsutakse. Milliseid 

pärisnimesid kannavad Ženja ja Goša? 

 

 

 

13.  Nix, Hydra, Charon P4 ja P5 – mis need on? 

 

a) Pluuto kaaslased                      b) Mitshubishi mudelid   

 

c) Lady Gaga kasside nimed         d) Briti allveelaevad 
 

 

 

14. Ühtegi kergejõustiku tippvõistlust ei peeta tänapäeval ilma EDM-masina 

(pildil)  abita. Masina teaduslik nimetus on elektrontahhümeeter. Kõnealune 

masin põhjustas muuseas Londoni OM kergejõustikuvõistluste suurima 

skandaali. Milleks seda masinat kasutatakse? 

 

 

 



 

15. Kes on pildil? Ta on lõpetanud muusikakoolis klaveri eriala. Paljude 

ametite nimistusse kuulub ka peaministri nõuniku oma. On öelnud: „ Ma ei taha, 

et mind tulevikus tuntaks minu kuulsa venna järgi, ma tahan ise midagi korda 

saata.“ 

 
 

16. Sotsiaaldemokraatlik erakond, oma uue juhi Sven Mikseri juhtimisel, on 

eeldatavalt järgmiste valimiste üks favoriite. Kes oli partei juht enne Sven 

Mikserit? 

 
 

17. Pärast „seenevana“ Erast Parmasto lahkumist, võib just pildil kogritsaid 

uurivat meest pidada uueks „seenevanaks“. Enamik seenemäärajaid eestlaste 

kodudes on just tema koostatud. Mehe perekonnanimi viitab seotusele ühte teise 

elusolenditega, keda inimene samuti hea meelega toiduks tarvitab. Kes? 

 

 
 



18. Mis puu? 

 

19. Nimetage kollektiiv. 

 

20. Nimetage helilooja. 
 

 

 

 

V A S T U S E D! 

 

1. väike, vaene, vananev. 

2. „Sööme ära“ 

3. Järvamaa 

4. 2002 

5. Etioopia 

6. Radevica – kaugushüpe, kolmikhüpe; Dukurs – skeleton. 

7. „Praha kevad“ – vene tankide sissetung Prahasse. 

8. Khuthaisi 

9. naised 

10. 2500 

11. Kuldne trio 

12. Jevgeni(Jevgenia), Georgi. 

13. Pluuto kaaslased. 

14. Kauguse mõõtja heite-tõuke aladel(EDM -  Electronic Distance Mesaurment) 

15. Keith Rosimannus-Pentus. 

16. Jüri Pihl 

17. Kuulo Kalamees 

18. taimed mängusaalis - kuslapuu, läätspuu 

19. helindiküsimus – Deep Purple Smoke on the Water 

20. helindiküsimus – Mozart Türgi marss 


