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3. Taaraautomaat tähistas hiljuti oma 10 sünnipäeva Eestis. Mitu taaraautomaati oli Eestis  

seisuga (01. 03. 2016) ? (± 100 = 2p ; ± 300 = 1p) 

6. Küsin isikut, keda Jaak Allik on korduvalt nimetanud reformierakonna „teiseks 

auesimeheks“. Jaak Alliku (ja mitte ainult tema ) arvates on just küsitaval kõige suuremad 

teened selles, et reformierakond tavatult pikka aega võimul on püsinud. Allpool loetelu 

küsitava tunnustustest ja tiitlitest:  

 1986 Ajakirja Looming 1985. aasta publitsistika aastapreemia artikli "Toitlusprobleemi 

mõned tahud" eest 

 1987 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rändauhind "Majandusmõte" 

 1988 Juhan Smuuli kirjanduspreemia 

 1992 andis roosikasvataja Mart Ojasalu enda aretatud roosisordile tema nime 

 1995 Pressivaenlane 

 2000 Vinni valla aukodanik 

 2001 Riigivapi II klassi teenetemärk 

 2005 Läti Kolme Tähe orden 

 2006 Riigivapi I klassi teenetemärk              Kes? 

 

13. Üheksandat aastat toimunud, Hansaplanti korraldatud, parima õuna valimise konkursil  

platseerus  teisele kohale  Sügisdessert ja kolmandale  Kairit. Eelmisel aastal esikoha 

napsanud Madli aga jäi seekord üsna tabeli lõppu. Võitjaks tuli sort, mis olnud esikolmikus 

kõigil üheksal aastal ja võitnud tänavusega kokku lausa seitsmel korral. Mis sort? 

 4. Strippar Marcol ilmus järjekordne hullumeelsusest pakatav lugu "Staar". „Staar“ ise 

rääkis intervjuus Õhtulehele, et tema hinnangul on Eestis ainult kolm tõelist staari. Küsitavad 

on  allolevatel piltidel. ( 2 õiget = 1p) 

   

 

  
2. Ameerika tarbijaajakiri Consumer Reports valis Jeep Wrangler Unlimited`i 2015 aasta 

kõige: a) viletsamaks   b) turvalisemaks  c) keskkonnasõbralikumaks  d) seksikamaks autoks 
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 11. Gerd Kanter kasutas olümpiakulda võites ketast, Andrus Veerpalu suuski ja Eerika 

Salumäe jalgratast. Kes on meile olümpiakulla „sepistanud“ floretiga? 

 5. Tüüpeksemplar on isend, kelle järgi liiki on kirjeldatud. See on ainus eksemplar, kes 

kindlasti kannab liigi nime. Kõikide ülejäänute kohta me lihtsalt arvame, et need kuuluvad 

samasse liiki. Tüüpeksemplare säilitatakse võimalusel maailma tippülikoolide arhiivides. 

Näiteks võsaülase (Anemone nemorosa) tüüpeksemplari ( all pildil),  säilitatakse Harvardi 

ülikooli herbaariumis. 

 Ka Homo sapiensi nime kannab vaid üks indiviid. Kes? 

 

 14. Aastal 1991 oli Eestis 22 metsamajandit. Üks neist,  33304 ha suurune Pavlovi nimeline 

metsamajand (jagunes Pavlovi ja Primorski metskondadeks), oli erilise otstarbega. Mis 

otstarve sel oli( 1p) ja millise looduskaitseala territooriumile küsitav metskond praegu 

jääb(1p)? 



 10. Praegu tasuks reisisihi valimisel tõsisemalt kui kunagi varem jälgida Global Peace 

Index'it ehk GPI-d ehk rahuindeksit. GPI arvutamisel võetakse raves järgmisi faktoreid: 

Kas kuritegevuse tase on madal? 

Kas esineb looduskatastroofe? 

Kas korruptsioonitase on madal? 

Kas majanduskriiside esinemine on väga vähetõenäoline? 

Kas igasuguseid probleeme lahendatakse kiiresti? 

Selle tulemusena on kõige turvalisemate riikide esiviisik järgmine: 1)………, 2)………., 

3)Sveits 4) Uus – Meremaa 5) Austria. Nimetage kaks kõige turvalisemat! 

 

 17. Tihti nimetatakse seda 460 – 377 eKr elanud meest ka meditsiini isaks. Ta oli üks 

esimesi, kes väitis, et haigused pole mitte jumala saadetud karistus, vaid neil on loomulikud 

põhjused nagu vale toitumine ja vähene kehaline treening. Tema õpetuse aluseks oli, et keha 

on üks tervik ja iga selle osa võib mõista vaid terviku taustal. Ta kasutas haiguste 

diagnoosimisel muuhulgas ka  patsiendi kehaolluste (okse, uriin, kõrvavaik jt) maitsmist 

ning põhilise „arstimina“ soovitas tervislikke eluviise. Kes? 

7. Inglise keeles bishop, saksa keeles der Läufer, vene keeles slon, soome keeles  lähetti. 

Kuidas eestlased seda, ühe spordiala harrastamiseks vajalikku vahendit, kutsuvad? 

 

 15. Puu ladinakeelne nimetus frangula tähendab rabedat, murduvat.Mis puu? 

.                   .                            
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16. Lühikokkuvõte teosest on selline: poolnäljas ema-isa viisid oma väikese lapsukese metsa, 

kus lahke karuema ta üles kasvatas. Titest sirgus ülitugev mees. Vaatamata 

kasvukeskkonnale kiskus veri ikka ja jälle inimeste poole ja mees tegi kõik, et noid 

„äpukesi“ metsas varitsevate ohtude eest kaitsta. Kuna ta alatasa inimesi päästis, ulatus ta 

kuulsus varsti kaugetesse maadesse ja tegi paljud muu-ilma vägevad kadedaks. Kõige 

tigedam kadestaja oli kolme peaga hiiglane Must Rüütel. Must Rüütel sai miskitpidi teada 

konkurendi ainsa haavatava koha (kõrvad)  ja kihutas kohale arveid klaarima. Kaks kanget 

kohtusid ja korraldasid jõe kaldal tõsise tapluse. Kange mees raius maha Musta Rüütli kaks 

pead, tol aga läks õnneks raiuda maha üks mehe kõrv. Lõpliku hoobi andmine ei õnnestunud 

kummalgi. Nii nad seal tapeldes püherdasid, kuni jõkke kukkusid. Sestpeale pole nähtud 

kumbagi. Mis teos? 

 

8. See on EELK peakirik Eestis. Mis kirik? 

 

 9. Selle sportlikku liikumist jälgida ja analüüsida võimaldava mobiilirakenduse töötas välja 

samanimeline Taani firma 2007. Firma enda omandas mullu veebruaris USA spordivarustuse 

tootja Under Armour, siis oli küsitaval rakendusel üle 20 mln kasutaja. Muuhulgas 

korraldatakse seda rakendust kasutades üle-euroopalist jalgrattateede kaardistamist European 

Cycling Challenge, kus vabatahtlikud registreeruvad oma linnade võistkondadesse ja 

jäädvustavad oma igapäevaseid rattamarsruute. Mis mobiilirakendus see on? 

 

18. Rahvusvahelisi filmifestivale peetakse selles linnas 1946 aastast. Festival toimub 

traditsiooniliselt mai kuus. Parimad lahkuvad peaauhinna – kuldse palmioksaga. Nimetage 

linn! 

  



19. Skulptuuril kujutab kunstnik ennast ja oma imikueas poega Kristjanit. Nimetage see 

Eesti Loodusmuuseumis taksidermistina töötanud mees! 

 

12. Ooperi tegevus toimub 1830 – ndate Pariisis. Esietendus 1896 Torino Regio teatris. 

Lühikokkuvõte esimesest vaatusest: Jõululaupäev ühes katusekambris. Luuletaja Rodolfo ja 

kunstnik Marcello üritavad külmast ja näljast hoolimata tööd teha. Kuid külm saab võidu ja 

Rodolfo uus näidend läheb tuleroaks ahju, et tuba vähegi soojemaks saada. Saabuvad sõbrad 

Colline ja Schaunard, kes on tänu õnnelikule juhusele raha saanud ja toovad õhtusöögiks 

head-paremat. Läheb peoks, mida kuigivõrd rikub majaperemees Benoit saabumine, kes 

nõuab üüri maksmist. Kavalusega saadavad noored ta minema. Marcello, Schaunard ja 

Colline otsustavad minna Momuse kohvikusse edasi pidutsema, Rodolfo jääb aga üksi oma 

ajalehele lubatud artiklit kirjutama. Uksele kõlab õrn koputus. Saabub Mimi, kes elab 

naaberkorteris ja tuli oma küünlale tuld otsima. Nimetage autor ja teos! 

 

1. Nimetage kaks tänast sünnipäevalast-nimekaimu. Esimesel suisa juubel (70), teisel 

täitub 41 aastat. 

         



20. Suure-Jaani kandist pärit Tiit Vunk on mitmekordne Eesti meister,  kahekordne MM 

hõbemedalist (2014 ja 2015) ning ühe pronksmedali  (2011)omanik. Selle ala suveräänne 

valitseja on jaapanlane Kota Morinishi. Mis ala?  

 

Vastused:  

1. David Suchet ja David Beckham 

2. a 

3. 630 

4. Ita Ever, Anne Veski, Tanel Padar 

5. Carl Linne 

6. Savisaar 

7. Oda (malend) 

8. Tallinna Toomkirik 

9. Endomondo 

10. Island, Taani 

11. Svetlana Tširkova 

12. Puccini „Boheem“ 

13.Liivi Kuldrenett 

14. Aegviidu polügoon;  Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala 

15. Paakspuu 

16. Läti rahvuseepos „Karutapja“ 

17. Hippocrates 

18. Cannes 

19. Ülo Õun 

20. Sudokute lahendamine 


