
1. Mis ametimees oli kinoasjanduses tapöör? Harvadel juhtudel kasutatakse neid ka 
tänapäeval.

2. Kes on pildil? Täna (20.02) saanuks mees 50-aastaseks.

3. CV Keskus.ee iga-aastasest uuringust selgusid ka 2016. aastal Eesti hinnatumaiks 
osutunud tööandjad ehk ettevõtted, kus eestimaalased enim töötada sooviksid. 
Nimetage need kolm tuntud ettevõtet, millised olid tööotsijate jaoks kõige hinnatumad 
aastal 2016? (2 õiget = 1 punkt).

4. Eesti .... rekorditabelit juhivad praegu Kaspar Taimsoo (tulemusega 7.08) ning Kätlin 
Kink (tulemusega 5.94). Mis ala?



5. Rahvuslipu avamispidu toimus 1923. aasta 18. novembril. Lipu avamisüritusel kooriga 
esitamiseks kirjutas Karl Stalte … keelsed sõnad Fredrik Paciuse viisile, mida kasutavad
ka Soome ja Eesti hümnid. Laulu, mille pealkirjaks sai "Min izāmō, min sindimō", hakati 
hiljem pidama ... rahvushümniks. Mis rahvus?

6.  Kui pikk on maailma lühim tänav?

 
7.  Maailma esimene lennupostmark võeti käibele Uus-Meremaal 1897 - kuus aastat enne 

esimese lennuki õhkutõusmist. Milleks marki kasutati?

 
8.  Millisel tuntud automudelil põhinesid Moskvitši mudelid 400 ja 401? Mark 1p, mudel 1p.

 
9.  Paide linnaisad astusid 20. sajandi alguses vastu ühele algatusele, väites järgmist: 

“...häirib linlaste lehmi, need võivad kaotada piimaanni ja pealegi läheb pärast … lüpstav
piim kergesti hapuks.” Mille vastu linnaisad olid?

10. Kuidas teha koduste vahenditega, ilma maitsmata, vahet etanoolil ja metanoolil? Seda 
saab kindlaks määrata kahte moodi. Üks õige 2 p, kes teab mõlemat meetodit, saab 3 p.

11. Kui kaua kestis 100-aastane sõda? Pluss/miinus 3 aastat annab ühe punkti.

12. Just seda interneti staarlooma pidas vanarahvas üsna üksmeelselt kuradi saadikuks.

13. Millise kuulsa bändi vahetud eelkäijad kandsid nimesid The Blackjacks, The Quarrymen, 
Johnny and The Moondogs?

14. Nimetage need 3 filmi, mis on saanud 11 Oscarit?

15. Titanicu filmi tootmiseks kulutati 1997  aastal ligikaudu 200 miljonit dollarit. Kui palju 
kulutati aga 1912. aastal päris laeva ehitamiseks?



16. Tänapäeval tuntud USA lipp võeti kasutusele 1777.
aastal. Toona oli lipul 13 tähte ja 13 triipu. Mis aga oli 13
tähe asemel 1775.-1777. aastal? 

17. Esmakordselt valiti aasta lindu Eestis aastal 1995, Lätis aastal 1996. Esimene aasta lind oli 
kusjuures mõlemal sama. Mis lind?

18. Mida tähendab Põlva kihelkonnas käibel olnud murdesõna “nürss”?
a) lühike habe;
b) maani seelik;
c) kardaanirist;
d) põlvpükste tagaosa.

19. Vaemla, Luguse, Vana-, Nuutri, Suuremõisa.  Millega on tegemist?

20. Kes laulab? 



Vastused

1. Klaverimängija (või ka väike ansambel) kes improviseeris kinos tummfilmide 
saatemuusikat.

2. Kurt Cobain (20.02.1967 - 05.04.1994). 
3. Eesti Energia AS, Telia Eesti AS, Swedbank AS
4. Kiiking
5. Liivlased.
6. 2,06 m. Ebenezer Place asub Põhja-Šotimaal 7200 elanikuga Wicki linnas
7. Tuvipostiteenuseks. Sel aastal (1897) asutati tuvipostiteenus Great Barrieri saare ja 

Aucklandi vahel. Saart lahutab pealinnast meritsi 90 km. Tuvigrammide saatmise lõpetas
1908. a merepõhja pandud telegraafikaabel.

8. II maailmasõja eelne Opel Kadett. Moskvitše hakati NL-is valmistama 1946. aastal ja 
need olid esimesed seeriatootmisse läinud väikeautomudelid.

9. Vedurivile - st oldi kitsarööpmelise raudtee rajamise vastu. Tegemist oli Paide (tollal 
Weissenstein) sakslastest linnaisade ühe kaalukama vastuväitega, kui plaaniti Viljandist 
Tallinna läbi Paide kitsarööpmelist raudteed ehitada.

10. Variant 1: etanool põleb sinise leegiga, metanool rohelise leegiga. Variant 2: toores 
kartul muutub metanoolis roosakaks aga etanoolis värvi ei muuda.

11. 116 aastat (1337-1453)
12. Kass.
13. The Beatles.
14. Ben-Hur (1959), Titanic (1997), The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).
15. 7,5 miljonit dollarit.
16. 13 tähe asemel oli Union Jack. Vt ka https://et.wikipedia.org/wiki/Ameerika_

%C3%9Chendriikide_lipp  
17. Rukkirääk.
18. Lühike habe
19. Hiiumaa jõed.
20. Enn Eesmaa


