Infootsing internetist 2019 - finaal
1. Kui mul oleks puudulik kõrvakuulmine, siis mil viisil saaksin soovi korral osa Raadio
Kuku viimatisest “Välismääraja” saatest? 2p
Vastus:
Taolises
olukorras
saab
lugeda
transkriptsioone
Välismäärajast.
Allikas: Välismääraja kõnesalvestused - http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/category?cat=10
2. Käes on kuu lõpp. Oled parasjagu tööl, kui korraga kaob WiFi ühendus ja ruuter ka ei
tööta. Samal ajal saabub ähmis lugeja, kel on vaja internetist kontrollida oma
pangakonto seisu. Õnneks on sul endal andmesidega telefonipakett ja saad aidata
selle lugeja hädast välja. Kuidas aitad lugejat ilma, et teda oma isiklikku telefoni
näppima lased? 2p
Vastus: Lood oma telefonis kuumkoha ja võimaldad tal tekkinud WiFi kaudu veebi minna.
Allikas: Allikaks sobib ükskõik, missugune tehnoloogiasuunitlusega artikkel, kus on juttu WiFi
kuumkoha (WiFi Hotspot) loomisest.
3. Millist CELEXi numbrit kannab Euroopa Liidu Nõukogu otsus Eesti Vabariigi Euroopa
Liidu liikmeks võtmise kohta? 2p
Vastus: 32003D0923(01)
Allikas: EUR-Lex: juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/?uri=CELEX:32003D0923(01), vastuse saab ka ühinemislepingute loetelust
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html?locale=et
4. Milliseid aineid õpetab Meelis Zimmermann EEK Mainori Tallinna õppekeskuses 2019
sügissemestril? (NB! Siin ei saa tehnilistel põhjustel esitada vastuse URLi, vaid tuleb
esitada infoallika URL, seejärel kirjeldada tulemusteni jõudmise teekonda) 2p
Vastus: Logistika alused, Andmeanalüüs, Excel majandusarvestuses.
Allikas: Kodulehekülg eek.ee → üleval menüü Üliõpilasele → Loengukava → vasakul märkida
õppekeskus, õppejõud → paremal kalendris märkida aktiivseks vajalikud kuud
NB! Kui nt septembrikuud ei vali aktiivseks, ei tule Exceli ainekursus otsingus välja, sest
kontakttunde järgmistel kuudel enam pole.
5. Kes oli see Eesti filmirežissöör, kelle suurtöö keelati 1971. aastal ja kes on maetud
Père Lachaise’i kalmistule? 2p
Vastus: Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar
Allikas:
Eesti
Filmi
Andmebaas,
Vladimir
https://www.efis.ee/et/inimesed/id/8434/biograafia

Karasjovi

biograafia

-

6. Mida ühist on sellistel murdesõnadel nagu “kääkaats”, “lambrik”, “naisterangid”, “köst”
või ka “töömes” ja “mustkuub”? 2p
Vastus: Need on kõik saarte murde, täpsemalt hiiu murdekeele sõnad.
Allikas: EKI Murdekiiker - http://www.eki.ee/murded/kiiker/keeleatlas/
7. Missugune raamatukogu käsitlevatest eesti lasteluuletustest on viisistatud: nimeta
luuletuse pealkiri ja autor ning viisi autor! 3p
Vastus: “Raamatukogu”, Leelo Tungal ja Monika Pullerits.

Allikas: Muusikaõpetuse töövihik 3. klassile : uus õppekava / Monika Pullerits, Liivi Urbel ;
[toimetanud Malle Värk ; kujundanud Marek Allvee, joonistused: Piia Maiste ; noodigraafika:
Villu Vihermäe].- [Tallinn] : Avita, [2013] ([Jõhvi : Trükis]).
https://www.ester.ee/record=b2999544*est).
Täiendav
variant:
„Raamatukogus“
https://www.luts.ee/arkaadia/?q=node/13571)

(kui

otsida

Arkaadia

kaudu:

8. Matil kukkus nutitelefon õnnetult vette, nii et välja vahetamist vajab telefoni aku. Uue
aku tellis ta Hiinast ja nüüd on vaja see tollideklaratsioonil deklareerida. Millise
kaubakoodi alla läheb Mati telefoni uus aku? 2p
Vastus: Akud 8507 (0000)
Allikas: Maksu- ja Tolliameti veebilehelt HS tähestikuline sisunäitaja
- https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/hs_sisunaitaja.pdf
Allikaks võib olla ka mõni teine kasutusel olev nomenklatuur.
9. Raamatukogusse saabub maruvihane lugeja: internetis oli kirjutatud, et Tallinna
lauluväljaku laulukaar värvitakse 650 000 euro eest vikerkaarevärviliseks! Pakud talle
tassi teed ja katsud välja selgitada tõe. Kuidas saad seda lugejat aidata?
Vastus: Lugeja kuuldud infokild pärineb satiiriväljaandest “lugejakiri.ee” (POMMUUDIS!
Laulukaar
värvitakse
650
000
euro
eest
vikerkaare
värvidesse
https://www.lugejakiri.ee/pommuudis-laulukaar-varvitakse-650-000-euro-eestvikerkaarevarvidesse/). Lugejale tasub mainida, et internetis leidub erineva kvaliteediga
informatsiooni, mida ei saa, eriti satiiri puhul, tõsiselt võtta.
Allikas: EKSPRESSI PODCAST | Päevakajalisi jaburusi pilkava Lugejakiri.ee asutaja selgitab,
miks ta feministe kiusab - https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/ekspressi-podcastpaevakajalisi-jaburusi-pilkava-lugejakiriee-asutaja-selgitab-miks-ta-feministekiusab?id=84326733
10. Mille poolest on eriline Prantsusmaal asuv Pääsukese raamatupood? 2p
Vastus: Tegemist on omanäolise mobiilse raamatupoega, mis liigub ringi.
Allikad: Librarie l’Hirondelle kodulehekülg - https://librairielhirondelle.pagespersoorange.fr/presentation/
Allik, H. (2019). Raamatupood, nagu teile meeldib [: intervjuu Aude Fleuryga]. ERR.ee, 23.
oktoobril - https://kultuur.err.ee/994953/raamatupood-nagu-teile-meeldib
11. Autoralli maailmameistriks tuli sel aastal Ott Tänak koos Martin Järveojaga. Mitmenda
koha saavutas aga Martini onupoeg Ken Järveoja sel aastal Eesti meistrivõistlustel
autorallis absoluutklassis? 2p
Vastus: 7. koha
Allikas:
Eesti
Autoralli
Lahtiste
Meistrivõistluste
http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/EMV61.pdf

2019

lõplikud

punktid

-

12. Millise muuseumi kunstikogus asub see joonistus? 2p

Vastus: Eesti Rahva Muuseumi kunstikogus (joonistus teatrist Vanemuine enne põlemist,
pisut äratuntav on praegune Tartu Laulupeomuuseum). C. R. Jakobsoni Talumuuseumis,
Eesti Maaelumuuseumid SA, leidub ka joonistusega väga sarnane foto (vt MuIS).
Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav https://www.muis.ee/museaalview/678388 või ka Ajapaik (sisaldab linki MuISile) https://ajapaik.ee/photo/44148/sachker-arthur-tartu-vanemuine-enne-polemist/
13. Itaalia kohus on teinud olulise otsuse maailma kõige kallimalt müüdud auto mudeli
kohta. Milles otsus seisnes ja milleks see vajalik oli? 3p
Vastus: Otsus seisnes Ferrari 250 GTO kunstiteoseks kuulutamises ning oli vajalik, et
takistada autost koopiate tegemist.
Allikad: Maailma kõige kallima auto mudeli kohta info Guinnessi rekordite raamatust https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-expensive-car
Otsuse kohta info - https://news.artnet.com/art-world/ferrari-250-gto-ruled-work-art-1585219
14. Mitu kultuuriga seonduvat infosüsteemi, andmekogu, dokumendihaldussüsteemi,
registrit vms on Eestis praegu kasutusel? 2p
Vastus: Neid infosüsteeme, andmekogusid, dokumendihaldussüsteeme, registreid jms on
Eestis praegu kasutusel 18.
Allikas: RIHA infosüsteemide kataloog:
https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid?topic=Kultuur&systemStatus=IN_USE&sort=met
a.update_timestamp&dir=DESC
Täpsustus: oleme nõus asjaosalistega, kes arvasid, et tegelikult võiks siin küsimuses rohkem
rõhutada, et tegemist on just riiklikult registreeritud infoallikatega, sest erinevaid kultuuriga
seostuvaid andmekogusid on Eestis kasutusel veel palju.
15. Mis oli Liibüa eestikeelne ametlik nimi Muammar al-Gaddafi valitsemisaja lõpul? 2p
Vastus: Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija

Allikad: Muammar al-Gaddafi oli võimul kuni 2011 (https://www.reuters.com/article/us-libyagaddafi-power-idUSTRE79M13C20111023) ja september 2011 parandus maailma maade
nimestikus
märgib
seoses
värske
muudatusega
ka
varasemat
nime
:
http://www.eki.ee/knab/mmaadpar.htm

