1. See on levinum spordiala, mille kohta enamik inimestest arvab, et oskab seda harrastada.
Sellel spordialal on mitmeid liike. Enamasti seostub liiginimi riigiga, kus selle spordialaga
teistest pisut erinevalt tegeletakse, näiteks Kanada, Tšehhi, Vene, Itaalia, Hispaania, Türgi
... Mis spordialaga on tegemist?

2. Kui Londonis peeti 1908. aastal esimest korda olümpiamänge, võitis mururajal
peetud 110 meetri tõkkejooksu uue maailmarekordiga 15,0 sekundiga ameeriklane
Forrest Smithson. Jooksu ajal hoidis ta vasakus käes midagi. Mida?
3. Selles pindalalt ühes Euroopa suuremas linnas on umbes 1700 silda, 180
kilomeetrit kanaleid ja kolm ooperiteatrit.1924. aastal hakkas selles linnas liiklust
reguleerima Mandri-Euroopa esimene valgusfoor. Mis linnaga on tegemist?

4. Seda rahvakalendri tähtpäeva tuntakse ka lihaheite- ja pudrupäeva nime all. See
püha kuulub liikuvate pühade tsüklisse, mis pärineb vanast kuukalendrist. Kuupäeva
nihkumine võib toimuda umbes kuu aja piirides. Kindel oli vaid nädalapäev ja kuu
faas. Millise populaarse tähtpäevaga on tegemist?

5. Aasta 1870 sai eesti rahvusliku teatri sünniaastaks, kui Tartus Vanemuise seltsis
lavastati juunikuus tema esiknäidend “Saaremaa onupoeg”. Sügisel tuli Vanemuise
lavale tema teine näidend “Kosjakased”, mille võtsid pealtvaatajad veelgi suurema
poolehoiuga vastu. Kelle looming pani aluse eesti rahvuslikule teatrile?

6. 24. veebruaril 1940. aastal avati Rakvere teater aktuse, kontserdi ja “pitsballiga”.
Sama aasta 13. detsembril sündis poiss, kes asus Rakvere teatrisse tööle 1965.
aastal ja töötas seal 2011. aastani. Tema 80. sünnipäevaks loodi teatris lavastus
“XXX 80 – kõige südamlikum Muhv”. Kes on see Rakvere teatri pikaaegne näitleja?

7. Ameerika pirnloorberi (Persea americana) vilju hakati Suurbritannias müüma
1960. aastatel. Neid turustati algul pirnloorberi nime all. Inimesed mõtlesid, et kui
nimes juba pirn sees on, siis tuleb neid süüa magustoiduks, nagu sealmaal pirne
söödi. Kuid pirnloorberi viljad on täiesti magedad, inimesed hakkasid kaebama, et
need ei kõlba süüa. Selle peale vahetati kauba nimi, et inimesed neid magustoiduks
ei peaks. Mis nime all on Eestis pirnloorber tuntud?

8. Iga kohukesesõbra külmutuskapist leiab Saare kohukesi. Kui palju erinevaid sorte
Saare kohukesi poelettidel kohata võib? Nimetage need, iga õige sordi eest saate
punkti.
9. 100 aastat tagasi ei olnud üks tänapäeval populaarne spordiala Eestis väga
levinud, kuna sporditarbed olid kallid. Spordiriistade valmistajaid meie maal nappis.
Seepärast tulid selle ameti esindajad üle lahe Eesti mehi välja koolitama. Aja jooksul
hakati seda ametit õpetama ka poistele puutöötunnis ning kaitseliidus. Mis ametiga
oli tegemist?

10. Eestis hakati suusatamist spordina harrastama alles pärast esimest
maailmasõda. Kus toimusid 1921. aastal esimesed Eesti meistrivõistlused
distantsiga 25 km?

11. 10. septembril 1897. aastal läks üks Londoni taksojuht George Smith ajalukku
millegi enneolematuga. Peale teda on sama teoga hakkama saanud aga lugematul
arvul inimesi ning ka tänapäeval on temasuguste arv muret tekitavalt suur. Kellena
on George Smith kuulsaks saanud?

12. Muinasajal oli Eesti jaotatud kihelkondadest, tänaseks on need asendunud
maakondade, valdade ja teiste haldusüksustega. Setomaal on aga juba ammustest
aegadest jagatud kaheteistkümneks piirkonnaks. Kuidas neid piirkondi nimetatakse?

13. Suurim küsitavatest objektidest on 2007. aastal Kanadast avastatud rajatis, mis
oma 850 meetriga on Eesti suurimast omasugusest peaaegu üheksa korda pikem.
Millega on tegu?
14. Kuumuta rõõsk piim keemiseni, lisa kohupiim ja kuumuta, kuni eraldub vadak
(ehk valge piima asemel on potis valkjaskollane läbikumav vedelik). Kalla marliga
vooderdatud sõelale nõrguma (ära raskust peale pane, lase rahulikult nõrguda
umbes 15 minutit).
Sulata potis või, lisa nõrgunud kohupiimamass ja kuumuta pidevalt segades, kuni
moodustub ühtlane mass. Sega juurde soolaga lahtiklopitud munad ja köömned.
Kuumuta pidevalt segades veel 3–5 minutit keskmisel kuumusel, aga ära keeda!
Pane külma veega kastetud vormi hanguma. Mida valmistatakse sellise retsepti
järgi?

15. Kuulete keelt, mida kõneletakse ühes Euroopa riigis. Selle keele hääldus on
raskesti õpitav ning seepärast öeldakse selle riigi naabermaades, et …. räägivad,
nagu neil oleks kuum kartul suus.

16. Kõige lühem regulaarliinilend võtab aega vaid 2 minutit.
Mis riigis see toimub?
17. On teada, et kuulsa vene kirjaniku Lev Tolstoi majamuuseumis on perekonnale
kuuluv serviis, kus on kaks supitirinat. Üks suurem ja teine väiksem. Väiksemast
supitirinast serveeriti vaid Lev Nikolajevitš Tolstoile. Miks oli L. N. Tolstoil eraldi
supitirin?
18. 2010. aastal kuulutas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves välja "riigi
ja ühiskonnaga seotud uute mõistete paremaks väljendamiseks" sõnavõistluse
Sõnaus.
2020. aasta oli Eestis kuulutatud digikultuuri aastaks ning Sõnaus otsis suupäraseid
eesti termineid digitehnoloogia mõistetele.
Keeleteadlastest ja -huvilistest koosnev komisjon tõstis esile mõned, mida soovitab
uudisdigisõnadena kasutusele võtta, näiteks haaksõna (hashtag); jutla (chatroom);
ruumer (3D-printer); sähku (elektritõukeratas); taibutalgud (hackathon); tujuk
(emotikon); vooglema (striimima).
Rahvahääletuse võitis ülekaalukalt Kaja Lieberti sõna, mille ta pakkus õelaid
kommentaare kirjutav inimese märkimiseks.
Milline uudissõna võitis rahvahääletuse?

19. Esimene Tartu maraton toimus 1960. aastal. 21. veebruaril toimunud 47. Tartu
maratonil võitis üle 16 aasta eestlane Mart Kevin Põlluste.
Mitmel korral on Tartu maraton lumepuuduse tõttu ära jäänud?

20. Neljapäeva, 19. veebruari hilisõhtul tegi ajalugu aparaat, mille eestikeelne nimi
võiks olla Visadik või Visadus. Visadiku töö tulemus võib anda inimkonnale uue
reisisihi.
Mis juhtus neljapäeval, 19. veebruaril?

21. Selle Eesti profisportlase 2019. aasta sissetulek oli 173 958 dollarit. Samal
aastal sai temast Aasia meister. Võistluspäeva rutiini kirjeldab sportlane nii:
“Mängupäeval on plaan täpselt paigas ja midagi juhuslikku ei toimu. Ärkame
kokkulepitud ajal ja einestame hommikul meeskonnaga koos. Hiljem arutatakse läbi
mänguplaan ja asutakse sooja tegema.”
Kes on see Eesti sportlane ja mis alaga ta tegeleb?

22. Netlflixi sarja “Viikingid” viimase hooaja viimane osa jõudis voogedastusse
eelmise aasta lõpul. Sarja looja Michael Hirst otsustas siiski filmida pealkirja
“Viikingid. Valhalla” all lisaks 24 osa, millest 10-s on võimalik Arne Gormssoni rollis
näha Eesti näitlejat.
Kes on pildil olev Eesti näitleja?

23.Mille ees on hirm arahhibutürofoobiaga inimestel?

24. Selle riigi inimestel on ametlikult lubatud ainult kokku 28 soengustiili. Nii mehed
kui naised saavad valida 14 erineva lõikuse vahel. Millises riigis on selline kord?

25.
23.05.2021 Tegi Krisli Melesk midagi, mida ükski eestlanna varem teinud polnud.
Sama katsumusega sai 2003. aastal esimese eestlasena hakkama Alar Sikk. Mida
ta tegi?

26. Liisa Puusepp on ökoloogia doktor, kes on töötanud Kreekas ja Jaapanis. Suvel
lõpetab ta Tallinna ülikoolis õpetaja magistriõpingud. Noor naine soovib naasta
Lääne-Virumaale, et uut karjääri alustada Rakveres. Millisel ametikohal asub Liisa
Puusepp tööle?
27. Kunstnik Robert Kane´i ja kirjanik Milton Fingeri loodud koomiksikangelane
Batman on teada-tuntud paljudele. Batman on aga samanimelise haldusüksusue
pealinn samanimelise jõe ääres. Linnas asub ka riigi vanim naftatöötlemistehas. Mis
riigist on jutt?

28. Tartus tegutsev konsortsium AS Icosagen ja selle juhataja akadeemik Mart Ustav
töötasid välja koroonaviiruse vastase toote BioBlock®. Selle loodusliku vedeliku
manustamisel on võimalik koroonaviirust ennetada. Kuidas tuleb seda toodet
tarvitada?
29. Ujumise Euroopa meistrivõistlustel naiste 100 m rinnuliujumises uue Eesti
rekordi püstitanud 14-aastane Eneli Jefimova kirjutas end tiitlivõistluste
ajalooraamatutesse.
Miks?

30. Mängitavat lugu on iga eestlane kindlasti vähemalt korra oma elus kuulnud.
Ilmselt aga mitte sellises vormis, nagu meie seda täna ette mängime. Mis looga on
tegu?

Lisaküsimused
Lätis toimuval jäähoki MM-il asendati Valgevene riigilipp valgepunavalge rahvuslipuga. Selle
tegevuse peale saatis Valgevene oma riigist välja kõik Läti diplomaadid ja Läti vastas
samaga: Lätist pidid lahkuma kõik Valgevene diplomaadid, kuni kahe riigi vahelised suhted
on normaliseerunud.
Missugune intsident põhjustas Valgevene riigilipu vahetamise?

Friendorfoobia on üks hirme, mida varem ei tuntud, kuid mis tänapäeval on hakanud
vaevama paljusid inimesi. Mida kardavad friendorfoobid?

