
1.Mõjusfääride mõiste üheks algallikaks võib pidada Berliini ehk 
Kongo konverentsi 1884-1885. Konverents pidi kaotama 
orjapidamise seniste kohalike ja moslemivalitsejate poolt. 
Satiirikud pidasid seda pilamisväärseks ja enamus konverentsi 
sisust käsitles mandri jagamist eri riikide vahel. 1895. aastaks oli 
Aafrikas veel 6 iseseisvat riiki: Majerteeni Sultanaat, Hoboio 
Sultanaat, Abessiina (Etioopia), Oranje Vabariik ja veel kaks riiki. 
Riigid leiab ka tänaselt Aafrika kaardilt. Nimeta need kaks riiki. 

2.Prantsusmaa väikseimaks vallaks võib pidada Rochefourchat'I valda 
riigi kaguosas. 12. sajandil oli valla keskuseks kohalike piiskoppide 
poolt Saksa-Rooma keisrite vastu kaitseks rajatud kindlus. Valla 
suurus on ligi 13 ruutkilomeetrit. Valla elanike arv on viimase kahe 
sajandi rahvaloenduste tulemusena pidevalt vähenenud. Mitu 
elanikku on viimase rahvaloenduse kohaselt Prantsusmaa 
väikseimas vallas? Kas 0; 1; 10; või 100? 

3.See Inglismaa valitsejatest on tuntud muuhulgas selle poolest, et 
ta ei sallinud nalja ja lõbutsemist. Kuigi tava nägi ette, et 
valitseja ja tema tegemiste üle tohib teha nalja vähemalt õuenarr, 
siis olevat ta viimase õuenarri lahti lasknud ja see samm olevat 
olnud eeskujuks teistele Euroopa valitsejatele. Mees olevat 
pannud kinni ka teatrid, keelanud tantsu ja karistanud isegi 
jalgpalli mängivaid lapsi. Valitses 1653-1658. Kes oli see mees? 

4.Soome sotsiaaldemokraatliku erakonna noorteorganisatsioon on 
saanud oma nime läbi Rootsi sõsarorganisatsiooni, kes sai nime 
omakorda läbi Austria sõsarorganisatsiooni, mis sai oma nime 
Maksim Gorki loomingu kaudu. Huvitaval kombel tegutseb Eestis 
täpselt samanimeline noorteorganisatsioon, kuid ilma erakondliku 
seoseta. Mis on nende noorteorganisatsioonide ühine nimi? 

5.Kolmekuningapäevast 1919. algas Eesti vabadussõjas 
pealetungiperiood. Milline linn vabastati vana kalendri järgi 1. 
jaanuaril ja milline linn viimasena 4. veebruaril uue kalendri järgi? 
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6.Belgia šokolaaditootja Italo Suisse kandis oma nime 1923-2013, 

kuna ettevõtte asutaja õppis šokolaadivalmistamist Itaalias ja 
Šveitsis. Kuna 90 aastaga oli seos nende riikidega kadunud, siis 
muutis tootja oma nime samaks toodetavate pralineede ja 
tahvlitega. Peatselt selgus, et nime tuleb aga taas muuta kuna uue 
nimega tekkisid sobimatud assotsiatsioonid. Milleks muutis 
šokolaaditootja oma nime 2013. aastal? 

7.Brasiilia ettevõte Cutrale on oma valdkonnas maailma suurimaid. 
Tema turuosa hinnatakse veerandile. Peamiselt Brasiilias toodetud 
kaupa veab ettevõte Rotterdami ja Bostonisse spetsiaalselt selle 
kauba transpordiks Norras ehitatud tankeritega. Kaup on tuttav ka 
meile kõigile. Mis kaupa pakub Cutrale? 

8.Kes sai Eesti aasta ettevõtjaks 2014? 

9.Milline Ameerika Ühendriikide president on ainus, kellel on 
õnnestunud saada nii Nobeli rahupreemia kui jõuda rahatähele? 
Rahatäht oli 100 000 dollariline, kuid seda kasutati vaid Riigikassa 
ja Föderaalreservi sees, mitte tavakasutuses. Mees sai rahatähele 
10 aastat peale oma surma,  viimane eluajal rahatähele saanud 
president on Abraham Lincoln. 

10.25-34 aastased mehed on maailmas keskmiselt käinud koolis 8 
aastat, kui palju on käinud keskmiselt koolis samas vanuses 
naised? Kas kolm, viis või seitse aastat?  
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11.Millise spordiala klubideks on teiste hulgas Le Glaive, 

Põhjakotkas, Rünnak, SK Draakon, Tartu Kalev, Tähtvere? 

12.Ameerikas suursündmuseks uute meeskonnaliikmete eelvalik 
(draft). Chicago Bulls valis 1984. aastal eelvalikus kaks sama aasta 
olümpiavõitjat, üks neist ei mänginud küll kunagi meeskonna eest 
ühtegi mängu teine see-eest mängis 12 hooaega ja tuli 
meeskonnaga kuuel korral meistriks. Esimene mees sai oma 
esimesele neljale kuldmedalile juurde veel viis kulda ja ühe 
hõbeda ja ükski neist ei ole korvpallist. Teine mees sai juurde veel 
ühe kuldmedali 1992. aastal ja seegi kord korvpallis. Kes on 
küsitud sportlased? 

13.Hollandlane Jeroen Straathof on ainulaadne sportlane. Ta on 
ainus, kes on osalenud…. Kus on ta ainsana osalenud? 

14.See Eesti spordibibliograafiasse jõudnud mees sündis 11. 
septembril 1950, lõpetas keskkooli Rakveres kuldmedaliga, Tartu 
Ülikooli lõpetas rakendusmatemaatikuna, Eesti meistrivõistlustelt 
on saanud medaleid orienteerumises ja murdmaajooksus. Kuni 
praeguse töövaldkonna juurde asumiseni töötas Tartu Ülikoolis 
õppejõuna. Mees on saanud Valgetähe V klassi teenetemärgi. Eesti 
Spordimuuseum koostas mehe 30 aasta jooksu üle maailma 
kogutud õllekannudest 2011. aastal valiknäituse "69 kannu". Kes on 
see mees? 

15.See muidu jalgpallimaailmas korraga tuntud ja tundmatu riik on 
suurturniiridest osalenud vaid olümpiamängudel. Viimati jõuti 
veerandfinaali, kuid 1908 ja 1912 võideti kuldmedalid. Meeskond 
pidas aastal 1947 "sajandi mängu" sinivalges vormis, teine oluline 
mäng peeti 1955 rohkevalges vormis. Ka nende mängude 
vastasmeeskond oli igati ebatavaline. Millise jalgpallimeeskonnaga 
on tegemist? 
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16.Millise nime all seda Prantsusmaa osa tunneme? Sealt oli pärit 

uhke d'Artagnan ja Henri IV (Navarra Henri III), tuntakse kui foie 
gras ja Armagnaci brändi päritolupaika. 

17.Milline, rahvaarvult Tartust veidi suurem, riik? Pealinn on Palikir, 
koosneb neljast osariigist: Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap. 
Iseseisvus 1986. aastal, kuid on assotsiatsioonis Ameerika 
Ühendriikidega.  

18.Esimese maailmasõja ümber levis maailmas eri paigus 
keeluseadus. 1915. kehtestati keeluseadus ka Islandil. Suur osa 
alkoholist legaliseeriti taas 1935. aastal, kuid üks alkohoolne jook 
püsis keelu all kuni 1. märtsini 1989. Kuna jooki peeti odavaks, siis 
arvati, et see rikub kui muu alkohol, siis on selle kahjulik mõju 
tervisele suurem. Milline alkohoolse joogi tarvitamine lubati 
Islandil alles 1989. aastal? 

19.Millisel põhjusel panid novembris 2014 umbes kakssada 
austraallast Bondi rannal oma pea liiva sisse? 

20.26. detsembril 2004. aastal, kui Sauli Niinistö polnud enam 
rahandusminister ja veel president ronis ta ühel päeval koos poja 
Mattiasega betoonist elektriposti otsa. Miks? 
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21.Kes on heliljooja? Teose üht versiooni mängitakse igal aastal 

Madridis. 

22.Pildil olev maja Stateni saarel on müügil 2,9 miljoni dollari eest. 
Millisest filmist on maja paljudele tuttav? 

#  

23.Kes on pildil? 

#  
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24.Mees pildil on Douglas Engelbart, mis on mehel käes? 

#  



25.Pildil olevat kaht 17- korruselist maja (1924 ja 1925) peetakse 
vahel Euroopa esimesteks pilvelõhkujateks, mis linnas need 

asuvad? #  
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26.Seda looma peetakse kiskjate hulgast väikseimaks. Kõik suuremad 

kiskjad ja ka röövlinnud on loomale ohtlikud. Loom on koos sabaga 
paarikümmend sentimeetrit pikk. Suvel on loom selja poolt 
punakaspruun, kõhu poolt aga valge. Talvel on loom üleni valge. 
Loom püüab toiduks hiiri aga sööb ta ka muid elusolendeid: linde, 
mune, putukaid, vihmausse. Poegi imetab poolteist kuud. Loomad 
elavad enamasti nelja kuni kuu, harvem kaheksa aastaseks. 
Vanarahvas pidas looma õnnetoovaks. Mis loomaga on tegemist? 

27.Mullune füüsikapreemia anti pigem praktilise kui 
fundamentaalteadusliku uuringu eest. Tihedalt seotud valdkonnas 
on teadust tehtud ka Eestis, vähemalt riikliku teaduspreemia 
tasemel. Paljudes kodudes on selle moodsa tehnika praktilisi 
rakendusi juba kasutusel. Mille eest said mullu Nobeli 
füüsikapreemia kolm teadlast Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ja 
Shuji Nakamura? 

28.Enda olemasolus saab kahelda vaid juhul kui oled olemas. 
Vähemalt nii väitis filosoof, kes olevat seda originaalis väitnud 
prantsuse keeles "Je pense donc je suis" ehk ladina keeles "Cogito 
ergo sum"? Kes niimoodi ütles ja ehk ka mõtles? 

29.Metabolismi alaosadeks on anabolism ja katabolism. Mis need on? 

30.Kolme religiooni pühas linnas Jeruusalemmas on kasutusel kuus 
kalendrit. Katoliiklased ja luterlased kasutavad gregooriuse 
kalendrit, õigeusklikud julianuse kalendrit, koptid egiptuse 
kalendrit, kuid kasutusel on ka etioopia kalender, oma kalendrid 
on ka juutidel ja moslemitel. Lisaks on armeenlased liigutanud 
jõululaupäeva 19. jaanuarile. Enamikes neist kalendritest on 
kaksteist kuud, kuid kahes kalendris on iga aasta kolmteist kuud 
(lisandub üks viiepäevane kuu) ja ühel on mõnedel aastatel 
kolmteist kuud. Nimeta vähemalt kaks kalendrit, milles võib 
aastas kolmteist kuud? 
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31.Anton Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus" põhitegelasteks on 

Andres ja Indrek Mäe talust, Vargamäelt, mis on nende ühine 
perekonnanimi? Eesti muusika tunneb artisti Andres … (mh 
ansambel New Baltic Trio) ja ka artisti Indrek … (ansambel 
Puukentsefaliit). 

32.Kes on see eksistentsialistist kirjanik, kes keeldus 1964. aastal 
Nobeli kirjanduspreemiat vastu võtmast? Külastas 1964. aastal ka 
Eestit. 

33.Kolm filmi on võitnud 11 Oscarit. Kõigis kolmes on näha vähemalt 
üht peategelastest sõitmas laevaga. Nimeta kolm filmi? 

34.Karupoeg Puhhi tegelase nimi Londoni loomaaias elanud karul ja 
nime Pooh kandnud luigel. Algselt oli karupoja nimi Edward, kuid 
hiljem tuli loomaaia karu Winnielt üle tema nimi. Karu sattus 
loomaaeda esimese maailmasõja ajal ja sai oma nime Winnipegi 
linna järgi. Mis oli karupoeg Puhhile nime andnud loomaaiakaru 
sünnimaa? 

35.Kirjaniku sünninimi on Michel Thomas, kuid tuntud on teise nime 
all. Eesti keeles on tema sulest ilmunud "Võitlusvälja laienemine", 
"Elementaarosakesed", "Kaart ja territoorium", uusima raamatu 
pealkirja on Eesti keelde tõlgitud kui "Allumine." Mis nime all seda 
kirjanikku paremini tuntakse?  
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36.Millise riigi kõrgeimaks teenetemärgiks on (oli) Tigulohe orden? 

37.Napapijri on rõivaste kaubamärk, mille turundus viitab Põhja-
Euroopale, nimi viitab Soomele ning vahel sümbolina kasutatav 
lipp Norrale. Tegelikult loodi kaubamärk hoopis ühes Lõuna-
Euroopa riigis, millises? Samast riigist on pärit ka spordirõivaste 
kaubamärk Kappa. 

38.Konfutsius uuris kord neljalt oma õpilaselt nende püüdluste 
kohta. Zihua soovis olla asjatundlik ametnik. Zeng soovis 
sõpradega laulda ja ujuda. Ran You soovis juhtida uue maa-ala 
õitsengusse. Zilu soovis pöörata raskustes riigi jõukaks riigiks. 
Kelle soovi pidas Konfutsius sobivaks eeskujuks targale 
ametnikule? 

39.Waterloo …. Peale Waterloo lahingut 1815 tulid Londonis müügile 
seda nime kandvad meditsiinilised abivahendid. Kuna nimi viitas 
ka heale kvaliteedile, siis tuli sama nimi kasutusele ka peale 
Ameerika kodusõda 1861-1865 turule tulnud uutele kogustele. Mis 
tuleks kirjutada kolme punkti asemele? 

40.Visa Hing (1988) filmiseeria esimeses osas seisab politseinik John 
McClane vastamisi Saksamaalt pärit Punaarmee Fraktsiooni (Rote 
Armee Fraktion) terroristi Hans Gruberiga. Filmi saksakeelses 
tõlkes on Hansu nimeks aga hoopis Jack, milline päritolu on 
tõlkeversioonis terrorist Jack Gruberil? 
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41.Kes laulab? 

42.Pildil on üks maailma kalleimaid presidendipaleesid, millise riigi 
paleega on tegemist? 

#  

43.Kes on pildil? 

#  
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44.Mis nime all pildil olevat arvutit tunti? 

#  

45.Millise rahvusvahelise organisatsiooni lipp on pildil? Asutati 1952, 
iseseisvana tegutses kuni 1967. aastani, sealt edasi kuni aastani 
2002. oli allorganisatsioon. 
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