1. Ühes Hollandi linnas on punase torniga kirik. Vastuseks kirjutage kiriku nimi ning lisage, millega see
väidetavalt algselt punaseks värviti.
Vastus: Sint-Janskerk/St. John’s Church/Püha Jaani Kirik (Maastrichtis). Algselt värviti punaseks
härjaverega (või teatud kivimist saadud härjavere/punakat värvi pulbriga)
Allikas: https://www.expedia.com/St-Janskerk-Maastricht.d6113562.Vacation-Attraction
https://www.trekearth.com/gallery/Europe/Netherlands/South/Limburg/Maastricht/photo1284900.ht
m
2. 2010. aastal toimus Itaalias mitu varingut, milles said kahjustada mitmed arhitektuurimälestised –
põhjuseks valdkonna vähene rahastus. Hoiatati, et sel põhjusel on ohus ka teised kuulsad mälestised. Kes
oli toonane peaminister ja kui suured olid tema valitsuse kärped kultuurivaldkonnas?
Vastus: Berlusconi valitsuse kärped olid 280 miljonit eurot.
Allikas: http://forte.delfi.ee/news/teadus/paljusid-itaalia-arhitektuurimalestisi-ahvardablagunemine?id=34816201
3. Kunagise Prantsusmaa presidendi Valéry Giscard d'Estaing’i üks eesnimedest on üsna sarnane eesnimele,
mida kannavad kaks kahes teadusfantastika raamatus esinevat tegelast. Kuidas on nende raamatute
pealkirjad ja kes on nende autor?
Vastus: Isaac Asimovi kirjutatud sci-fi raamatud „Robotid ja impeerium“ (Robots and Empire) ning
„Koidu robotid“ (The Robots of Dawn).
Allikas: http://asimov.wikia.com/wiki/R._Giskard_Reventlov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Robot_series_characters
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Robot_series_characters#Gladia_Delmarre
4. Kellele kuuluvad ja kuidas kutsutakse kahte saart, mille vahemaa on umbes 4 kilomeetrit, kuid ajavahe
on 21 tundi?
Vastus: Diomidi saared: Väike Diomidi saar (Little Diomede/Ignaluk/Krusenstern Island), kuulub USA-le;
ja Suur Diomidi saar (Ratmanowi saar/Imaqliq/Inaliq/Nunarbuk), kuulub Venemaale.
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Diomede_Islands
https://et.wikipedia.org/wiki/Diomidi_saared
http://forte.delfi.ee/news/maa/beringi-vain-82-kilomeetrit-ja-jaine-eesriie-mis-lahutab-siiani-venelasiameeriklastest?id=66638005
https://www.geolounge.com/separated-by-2-4-miles-and-21-hours/
5. Kui palju maandumistasu peaks maksma Finnair 2. novembril oma Helsingist tuleva standardse lennuki
ATR 72-212 eest, kui see maanduks ametlikul tööajal Tartu lennuväljal?
Vastus: 182,82€
Allikas: http://eaip.eans.ee/2016-08-18/html/eAIP/EE-GEN-4.1-et.html
https://www.rocketroute.com/aircraft/atr-72-212
6. Nimetage asutus, kes sai 2016. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu „Uue lapsehoiu ja
alushariduse infrastruktuuri loomise“ programmile kõige suurema toetuse? Lisage vastusele toetuse abil
rajatud hoone aadress ja nimi.
Vastus: Tartu linnavalitsus; Pepleri 1a, 51003 Tartu; hoone Naerumaa lasteaed
Allikas: https://www.eas.ee/toetatudprojektid/?s%5Bsort%5D=payment_desc&s%5Bcompany_name%5D=&s%5Byear%5D=2016&s%5Bcount
y%5D=&s%5Bschema%5D=9102010&s%5Bsearch%5D=Otsi&s%5Breset_value%5D=Taasta
http://www.tartu.ee/et/linna-kaardid/Lasteaiad

7. Kuidas on omavahel ühendatud helilooja Hans Zimmer ja bänd Aphrodite's Child?
Vastus: Hans Zimmer on teinud muusika 2017. aasta filmile „Blade Runner 2049“, mis on järg 1982.
aastal ilmunud filmile „Blade Runner“, mille muusika tegi bändi Aphrodite’s Child liige Evángelos
Odysséas Papathanasíou (sooloprojekt nimega Vangelis).
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Vangelis
https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite%27s_Child
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2017/sep/18/hans-zimmer-blade-runner-2049-filmcomposer
8. Apollo programmi raames valmistusid astronaudid erinevates oludes toimetulekuks. Erinevate
asukohtade seas, kus harjutati, oli ka üks meteoriidikraater ja üks šlakikoonus, mõlemad looduslikult
tekkinud. Kirjutage nende kahe mitte-inimtekkelise objekti geograafilised koordinaadid.
Vastus: 35°1′38″N 111°1′21″W (meteoriidikraater nimega Meteor Crater/Barringer Crater)
35°21′56″N 111°30′02″W (šlakikoonus nimega Sunset Crater)
Allikas: http://library.nau.edu/speccoll/exhibits/daysofarchives/lunar.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunset_Crater
9. Kunstiteoste tellimise seadus on kehtinud alates 2011. aasta jaanuarist. Mis maakonna avalikesse
hoonetesse on selle aja jooksul kõige rohkem erinevaid teoseid tellitud ja kui palju?
Vastus: Tartumaa, 10 teost
Allikas: http://www.kul.ee/et/kunstiteoste-tellimise-seaduse-raames-tellitud-kunstiteosed
10. Tuntud nõukogudeaegsest laulust „Olgu jääv meile päike“ tegid rootslased rahvusvahelise hiti Björn
Ulvaeuse ja ABBA mänedžeri Stig Andersoni ABBA-eelses ansamblis – mis ansambel see oli ja mis oli
laulu nimi nende versioonis?
Vastus: Hootenanny Singers "Gabrielle"
Allikas: https://www.revolvy.com/main/index.php?s=May%20There%20Always%20Be%20Sunshine
https://secondhandsongs.com/performance/84946
https://en.wikipedia.org/wiki/Hootenanny_Singers
11. Selle Baltikumist pärit mitmekülgse teadlase põhitegevusala, millel ta sai ka tunnustatud, oli keemia, kuid
lisaks tegeles ta ka filosoofiaga (tema filosoofia-alaseid kirjutisi on ligikaudu 40 000 lehekülge),
rahuliikumisega, värviteooriaga (olles ka ise kirglik amatöörkunstnik) ning tehiskeeltega. Kellest on jutt?
Vastus: Wilhelm Ostwald
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Ostwald
12. Tänavuse laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause on „Mina ka!“. Entel-Tentelis noorima osavõtja Kirsti
Kuuse esitatud lastelaulu „Mina ka“ muusika autor on töötanud ka Kehras muusikaõpetaja ja
koorijuhina. Tegemist on Ingerimaal sündinud ja Soomes surnud heliloojaga, nimetatud ka tuntuimaks
ingerlasest heliloojaks. Laulu sõnade autor on aga väga tuntud eesti luuletaja. Kes on selle laulu muusika
ja sõnade autorid?
Vastus: Albert Pettinen - Heljo Mänd
Allikas: http://erb.nlib.ee/?kid=14204861 või http://erb.nlib.ee/?kid=18720110
http://www.pictury.org/harju_jaani_kihelkonna_koolid/pettinen_albert.html
13. USA kahe suurima tiraažiga (tiraaž 22-23 miljonit) ajakirja väljaandjaks on üks mittetulundusühing.
Nimetage ajakirjad ja nende väljaannete sihtgrupp.
Vastus: AARP The Magazine , AARP Bulletin
Pensionärid, 50+…
Allikas: http://www.therichest.com/business/the-top-ten-best-selling-magazines-in-the-united-states/

https://en.wikipedia.org/wiki/AARP
http://www.psaresearch.com/images/TOPMAGAZINES.pdf
14. Järgmisel aastal saab 150-aastaseks aastaraamat, mis annab ülevaate nii Inglismaal kui kogu maailmas
aasta jooksul toimunu kohta. Nüüd saadaval ka tasulise online-versioonina, kuid endiselt on võimalik
tellida almanahhi ka paberil. Huvitav fakt, et väljaanne oli pandud Thamesi kaldal asuva obeliski
Kleopatra nõela alla ajakapslisse koos kuninganna portree, kehtivate müntide, ajalehtede ja muu
huvitavaga. Almanahh kannab asutaja nime, kes andis seda välja kuni oma surmani 1895. aastal, seejärel
jätkas seda järgmised 55 aastat tema poeg. Siiani viimane, 149. väljaanne ilmus 17. novembril 2016,
kandes aastanumbrit 2017.
Vastus: Whitaker's Almanack
Allikas: http://whitakersalmanack.com/info/about/our-history
https://en.wikipedia.org/wiki/Whitaker%27s_Almanack
15. Millise väärtusega praegu kehtivad Suurbritannia mündid ei ole ümmargused?
Vastus: 20 ja 50 penni (7nurkne); uus 1 naelane (12nurkne) - käiku lastud 28 märts 2017
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Coins_of_the_pound_sterling
teine vastuse variant nt.
http://www.royalmint.com/discover/uk-coins/coin-design-and-specifications ja
https://www.thenewpoundcoin.com/
width, and the new one-pound coins, which have faces with 12 sides

