
1. Esimese Aasia esindajana osales jalgpalli MM-l 1938. aastal riik, mille tollane nimi koduses keeles oli Hindia 
Belanda. Hiljem pole MM finaalturniirile pääsetud. Mis riik? 
 
a) Pakistan 
b) Malaisia 
c) Indoneesia 
d) India 
 
2. Milline laialtlevinud puuliik valiti tänavuseks Eesti aasta puuks? 
 
a) harilik kuusk 
b) harilik mänd 
c) arukask 
d) harilik kadakas 
 
3. Millise naislauja neli ilmunud plaati märgivad tema vanust ilmumise ajal ehk 19, 21, 25 ja 30? 
 
a) Katy Perry 
b) Ariana Grande 
c) Madonna 
d) Adele 
 
4. Millise Eesti kõrgustiku kõige kõrgemaks tipuks on Rebasemõisa Tornimägi (137 meetrit)? 
 
a) Karula 
b) Haanja 
c) Pandivere 
d) Otepää 
 
5. Milline egiptuse jumalus ja Surnute Maja valdaja kannab inimpea asemel 
koerapead?  
 
a) Amon 
b) Anubis 
c) Month 
d) Seth 
 
6. Kes on alates 19. oktoobrist 2022 Eesti Vabariigi rahandusminister? 
 
a) Annely Akermann 
b) Keit Pentus-Rosimannus 
c) Maris Lauri 
d) Piret Hartman 
 
7. Milline planeet kaalub 6 Rg-d ehk 6 ronnagrammi? 
 
a) Jupiter 
b) Kuu 
c) Uraan 
d) Maa 



8. Mida toodavad Ampler, Denago, Italjet ja Torpado? 
 
a) elektriautosid 
b) elektrikeriseid 
c) elektrituulikuid 
d) elektrijalgrattaid 
 
9. Mis nime kandis laulja, kes osales tänavusel “Eesti Laulu” võistlusel koos Neon Lettersiga? 
 
a) Maiko 
b) Yoko 
c) Miki 
d) Sissi 
 
10. Milline firma toodab koduvideomängukonsooli Wii? 
 
a) Konami 
b) Nintendo 
c) Sony 
d) Seiko 
 
11. Millise müütilise koletise, poolinimese-poolhärja, tappis Theseus? 
 
a) Minotauruse 

b) Gerberose 
c) Koljati 
c) Apise 

 
12. Millisel mustkunstnikul on oma täht Hollywoodi kuulsuste alleel? See avati seal 1995. aastal. 
 
a) Aleksandr Zamaskal 
b) David Copperfieldil 
c) Charlekal 
d) John Mulhollandil 
 
13. Milline eesti näitleja on mänginud peaosi telelavastuses „Väike nõid“ ning mängufilmis „Kratt“? 
 
a) Ita Ever 
b) Salme Reek 
c) Anne Veesaar 
d) Mari Lill 
 
14. . Millise mereeluka märk on Skandinaavia maades ja Soomes tuntud kui hooneid kaitsev märk?  
 
a) merisiiliku 
b) merihobu 
c) merikilpkonna 
d) meriliilia 
 
 



15. Millise arsti juurde peaks pöörduma inimene, keda vaevab kaaries? 
 
a) kurguarsti 
b) psühhiaatri 
c) silmaarsti 
d) hambaarsti 
 
16. Umbes 15 cm pikkune kanna- ehk Achilleuse kõõlus on inimkeha kõõlustest võimsaim ja tugevaim. Millise 
rahva kangelane oli Achilleus, kelle järgi kõõlus on nime saanud? 
 
a) Pärsia 
b) Kreeka 
c) Rooma 
d) Nuubia 
 
17. Mille tekkimise riski suurendavad kantserogeenid? 
 
a) diabeedi 
b) põletiku 
c) skisofreenia 
d) vähkkasvaja 
 
18. Microsoft tõi 1985. aastal turule MS-DOS-i lisandprogrammi, millest 2021. aastal ilmus 11. versioon. Mis on 
selle nimi? 
a) Linux 
b) Java 
c) Windows 
d) Excel 
 
19. Millist mõõtühiku lühendit kasutatakse akupankade 
energiamahutavuse näitamiseks? 
 
a) mAh 
b) C 
c) z 
d) Tm 
 
20. Kes on pildil?  
 
a) Thomas Alva Edison  
b) Nikola Tesla  
c) Alessandro Volta 
d) Alexander Graham Bell 
 
 
 
 
 
 



21. Nimetage ainus sõraline, kellel kasvavad sarved nii emastel kui isastel loomadel. 
 
a) põhjapõder 
b) jakk 
c) okaapi 
d) muskushirv 
 
 
22. Millise looma nime kannab maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärk on mänguliste 
ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat? 
 
a) jõehobu 
b) känguru 
c) ninasarvik 
d) orangutan 
 
23. Niki Park lõi Mossy Bottomi farmi, kus toimuvad seiklused on pikki aastaid naerutanud miljoneid 
televaatajaid. Mis sari see on? 
 
a) „Lammas Shaun“ 
b) „Põrsas Peppa“ 
c) „Maša ja karu“ 
d) “Tom & Jerry” 
 
24. Kes on taksidermist? 
 
a) koeratohter 
b) taksikoerte kasvataja 
c) koerte hindaja 
d) topiste valmistaja 
 
25. 1996. aastal püüti Eesti vetest suurim kala, kelle nimeks sai Maria. Kala pikkus oli 2,9 meetrit, kaal 136 kilo. 
45. aasta vanuselt kalalt saadi 28 kilogrammi musta kalamarja. Mis kala? 
 
a) Härghai 
b) Atlandi tuur 
c) Atlandi polaarhai 
d) angersäga 
 
26. Mis riigi lipp see on? Ainsana neist neljast 
sisaldab see peale punase ja valge ka rohelist 
värvi.  
 

a) Peruu 
b) Tonga 
c) Omaan 
d) Tuneesia 

 
 
 



27. Toompea linnuse igas neljas nurgas oli torn. 
Kolm neist (sealhulgas Pikk Hermann) on 
praeguseni alles, kagunurgal asunud 
kaheksakandiline torn aga lammutati XVIII 
sajandi keskel. Mis nime see kandis? 
 

a) Pilsticker 
b) Stür den Kerl 
c) Rosencrantz 
d) Landskrone 

 
28.  Millise mängu nime kannab Liis Lemsalu ja 
Stefani koostöös valminud hitt?  
 
a) „Pokker“  
b) „Doomino“  
c) „Male“  
d) „Viimane paar välja“ 
 
29. Mis värvi on Eesti riigivapil kolm lõvi ehk leopardi? 
 
a) valged 
b) kollased 
c) sinised 
d) mustad 
 
30. Kelle/mille logo? 
 

a) Eesti jalgpallikoondis 
b) Eesti võrkpallikoondis 
c) Eesti korvpallikoondis 
d) Eesti jäähokikoondis 

 
31. Millise neljatähelise lühendiga kutsutakse sotsiaalset ärevust ehk hirmu millestki ilma jääda ajal, mil sõbrad 
teevad kindlasti midagi põnevat? 
 
a) FIMO 
b) FOMO 
c) FAMO 
d) FARO 
 
32. Selle jalgpalliterminiga tähistatakse börsiterminoloogias mingi kauba kogu tagavara kokkuostmist, seda nime 
kannab jalgpalliuudiste internetiportaal. Kuidas see kõlab? 
 
a) catenaccio 
b) soccer 
c) offside 
c) korner 
 
 



33. Mis koeratõug?  
 
a) šoti lambakoer 
b) lõuna-vene lambakoer 
c) austraalia lambakoer 
d) belgia lambakoer 
 
34. Nii palju sektoreid on nooleviske märklaual. See on kaltsiumi 
aatomnumber. 2007. aastal andis seda nime kandva albumi välja 
ansambel Terminaator. Mis arv? 
 
a) 17 
b) 20 
c) 25 
d) 33 
 
35. Millise kunstivoolu stiilinäide on pärit Claude 
Monet’lt, aastast 1908? 
 
a) fovism  
b) naturalism 
c) avangardism 
d) impressionism 
 
36. See hispaania tants on inspireeritud 
härjavõitlusest – meestantsija on reeglina härjavõitleja, 
naine aga keep, millega pulli ärritatakse. Tantsuvõistlustel kuulub see standardtantsude hulka. 
Mis tants? 
 

a) Pasodooble 
b) Tša-tša 
c) Rumba 
d) tango 

 
37. 19 maailma riigi vapil on kujutatud loorberit, millega see taim on edetabelis “taimed 
riigisümbolitena” teisel kohal. Esikohal on üks puu, mida on kasutatud 22 riigi vapil. Mis 
puu? 

a) Tamm 
b) Pöök 
c) Palm 
d) seeder 

 
38. Kuidas nimetatakse kõrvalolevat kujundit?  
 
a) kabala 
b) bodhisattva 
c) sfäär 
d) mandala 
 



39. Eesti keeles pole grammatilist tulevikku, kuid olemas on verb (ka ÕS-is), mis tähendab “tulevikus olema”. 
Seda mainiti esimest korda 17. sajandil, seda soovitas kasutada Paul Ariste . kuidas see kõlab? 
 
a) onlema 
b) leema 
c) olglema 
d) eenama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Mis aasta? 
 
1) eraldati esmakordselt insuliini, mis osutus tõhusaks suhkruhaiguse ravivahendiks;  
2) Tartus Emajõel toimusid esimesed suusavõistlused Eestis;  
3) Tallinnas hakkasid sõitma pildil kujutatud trammid; 
4) Albert Einstein ja Anatole France võidavad Nobeli; 
5) Sündisid keiser Bokassa, kirjanik Stanisław Lem, näitleja Peter Ustinov, füüsik Andrei Sahharov;  
6) surid skulptor August Weizenberg, Enrico Caruso;  
 
Variandid: 1914…1933. Õige aasta: 1921 
 

41. Pildil on Deniss Vassiljev, Läti parim sportlane 2022. aastal. Euroopa 
meistrivõistlustel võitis ta pronksi. Mis alal? 
 
a) suusahüpped 
b) vigursuusatamine 
c) kelgutamine 
d) iluuisutamine 
 
 
 
 
42. ERSO tšellorühmal on kaks kontsertmeistrit. Üks 
neist on pildil. Kes? Ta on valitud Aasta Muusikuks 
2020. Tema isa ja vanaema olid heliloojad, onu aga 
valiti 1990. aastal Eesti Komitee esimeheks, ja on 

hiljem kandideerinud ka Eesti presidendi ametisse. 
 

a) Arvo Leibur 
b) Marcel-Johannes Kits 
c) Indrek Leivategija 
d) Theodor Sink 



43. Selline näeb välja üks Eesti mürgisemaid seeni. 
Need kasvavad südasuvel peamiselt parkides, näiteks 
Tartu Toomemäel leiab neid mõnel aastal massiliselt. 
Mis seen?  
 
a) punakas narmasnutt 
b) kühmvöödik 
c) tavavahelik 
d) seepheinik 
 
 
 
 
 
 
44. Pildil on üks nelja NATO juhtriigi 
põhitankidest. Koduriigis on neid arvel 406, 
lisaks 388 Araabia Ühendemiraatides (kes neid 
edukalt kasutab Jeemenis sõdimiseks) ja 80 
Jordaanias. Tanki mudelitähis on AMX-56. Mis 
tank? 
 
a) Challenger (Suurbritannia)  
b) Leopard (Saksamaa) 
c) Leclerc (Prantsusmaa) 
d) Abrams (USA) 
 
 
 
45. Kes on see näitleja, üks peaosalisi mõlemas ERSO ja Draamateatri ühisprojektis Shakespeare’i teemadel, 
2016. aastal õnnetu armastaja Helena ja 2023. aastal saatanlik leedi Macbeth?  
 

a) Mirtel Pohla 
b) Harriet Toompere 
c) Helena Lotman 
d) Piret Krumm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46. Pildile on kogunenud kaks Balti riikide presidenti ja kaks peaministrit. Kes neist on Vaira Vike-Freiberga, 8 
aastat Läti presidendi ametit pidanud daam? 
 
A, B, C, D 
 
47. Kelle loodud on see siiditrükis valminud teos “Molotov-
Ribbentrop”? Kunstnik lahkus mullu pisut enne oma 75. sünnipäeva. 
 

a) Jüri Arrak 
b) Leo Lapin 
c) Enn Põldroos 
d) Vilen Künnapu 

 
48. Selle looma Euroopa alamliik suri Itaalias välja viimasel sajandil 
enne Kristust, Balkanil umbes aastal 100 pärast Kristust ja Taga-
Kaukaasias X sajandil meie ajaarvamise järgi. Vanas-Roomas olid 
need loomad sageli bestiariuste (gladiaatorid, kes võitlesid 
loomadega) vastased. Tallinna loomaaias neid pärast 17-aastase Tori 
surma mullu augustis enam ei ole. Mis loom? 
 

a) piison 
b) tiiger 
c) elevant 
d) lõvi 

 
 



49. Mis linnas toimub mitme tuntud ooperi tegevus (Bizet’ Carmen, Mozarti Don Giovanni ja Võlufloot, 
Beethoveni Fidelio)? Pildil on tubakavabrik, kus Carmen töötas. Linna olevat asutanud Herakles, elanikke on seal 
ligi 700 000.  
 

a) Barcelona 
b) Sevilla 
c) Porto 
d) Cordoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50. Mis taim on pildil? 
 
a) maniokk 
b) kohvipuu 
c) kakaopuu 
d) safran 
 


