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1. Pildil Caesalpina echinate, mis on andnud nime tervele riigile. Milline on selle puu tuntum ehk kohalik nimi?

1.
2. Sellise jalgratta autoriteks on Rainer Klement ja Helen Teigar. Milleks on ta mõeldud?

2.

3. Teame, et Liivi sõja ja selle sündmuste põhjalikuma kroonika pani kirja Balthasar Russow. Kuid tal oli ka
konkurent, kes elas aastatel 1524/25-1583/84. Kroonika valmis 1582, kuid avastati alles 1870. Mehe perekonnanimi erineb vaid ühe tähega kümnevõistluse olümpiavõitja perekonnanimest. Kes?
4. Küsimus tervislikkuse valdkonnast: kahe jalaga on parem kui neljaga; ühe jalaga on parem kui kahega; ilma
jalgadeta on parem kui ühega. Mida soovitab see hiina rahvatarkus?
5. New Yorgis asuval Vabadussamba kujul on üks anatoomiline eripära, nn „Mortoni varvas“. Taoline eripära
esineb umbes 10% inimestest ja ta võib põhjustada teatud ebamugavusi kingade valikul või ka liikumisel. Vanad
kreeklased ja roomlased uskusid, et taoline eripära näeb välja eriti esteetiliselt. Millega on tegu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Neljandal aastal eKr võitis neljahoburakendite võidukihutamise mees, kes sai ühtlasi esimeseks roomlasest
olümpiavõitjaks. Nimetage see keiser? (eluaastad 42 eKr – 37 pKr; valitseja aastast 14 kuni surmani)
7. Korvpall oli meelisala nii eelmisele riigijuhile kui ka praegusele. Siiski on mõningaid reegleid muudetud. Nii
näiteks maksab „pealtpanek“ 3 punkti, kaugelt sooritatud puhas vise, kus pall enne korvi langemist ei puuduta
selle servi toob 4 punkti. Iga möödavisatud vabaviske eest märgitakse sooritajale miinuspunkt. See-eest viimasel
kolmel minutil hinnatakse iga tabavat korvi koguni 8 punkti vääriliselt. Mis riigis niimoodi korvpalli mängitakse?
8. Simona Halep Rumeeniast on tõusev täht naiste tennises. Millise operatsiooni võttis ta ette, et olla veelgi
edukam?

9.
9. Mis alal on kõik need kaunid daamid tulnud kas olümpiavõitjaks või maailmameistriks?
10. Alcides Edgaedo Ghiggia on esindanud nii Uruguai kui Itaalia rahvusmeeskonda. Kui 1950 tuli Uruguai
maailma-meistriks ja Ghiggia lõi selle „viimase naela brasside kirstu“, on ta ise öelnud, et „Vaid kolm inimest on
pannud ühe hetkega Maracana vaikima: … , … ja mina“. Kes olid need kaks peale Ghiggia enda?

11. Maailma ühe suurima tsingitehase, mis asub Tšeljabinskis, töötas aastal 2012 igati kasumlikult, kuid 2013 muutusid
majandusnäitajad oluliselt ning ettevõte kukkus kahjumisse. Sellisel langusel oli mitmeid põhjuseid, kuid milline neist
osutus olulisemaks? Tehasele saatuslikuks kuupäevaks osutus muuseas 15.veebruar.

12. Sellist sektor-diagrammi nimetavad eri rahvad eri moodi. Nii on ta inglastele „pie chart“ ehk pirukadiagramm, portugallastele aga pizza-diagramm. Eestlased nagu ka horvaadid ja itaallased nimetavad seda tordidiagrammiks. Millise toiduainega seostavad aga seda diagrammi prantslased?

12.
13.
14.
13. Sellenimelist küla võib leida nii Järvamaal, Läänemaal, Harjumaal kui ka Iraanis. Ka Eesti Vabaõhumuuseumis
on üks tuntud eksponaat selle nimeline. Pildil on aga Lõuna-Indias toimuv mänguasja- ehk nukufestival, mis
kannab küsitavate küladega sama nime. Need nukud kujutavad tavaliselt kohalikke jumalaid või jumalannasid ja
selle festivali nimi tähendabki telugudele ja tamilidele „jumalikkust“. Millist nime otsime?
14. Mis riigi rahaühiku sümbolit on kujutatud?

15. HELIND

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Brasiilias toimuva jalgpalli MM-i maskotiks valiti sambat armastav ning alati rõõmsameelne Fuleco. Mis
loomaga on Fuleco näol aga tegemist? Muuseas, kohalikud nimetavad seda looma tatu-ks.

16.
17.
18.
17. Pildil on uhke staadion Brasiilia pealinnas, mis mahutab üle 70 000 pealtvaataja ja võõrustab mitut MM-i
mängu. Sinna on planeeritud ka mõned 2016 OM-i jalgpalli mängud. Kelle nime see staadion kannab?
18. See klubi on seni ainus Serie A võitja (ehk Brasiilia meister), kes pole tulnud oma osariigi meistriks. Klubi asutati küll 1.aprillil, kuid et vältida naljapäeva, pandi ametlikuks asutamise kuupäevaks 2.aprill 1911. Campinas
asuv klubi sai omale nime 19-sajandi silmapaistva helilooja Antonio Carlos Gomesi ooperi järgi, kuid sealkandis
elab ka sellenimeline rahvas (ligi 260 000 in), kelle kuulsamat jalgpallurit näete ka pildil. Mis nime kannab see
klubi? Muuseas 1903 asutatud samanimeline Asuncioni klubi on koguni 10-kordne Paraguai meister.
(kui arvate ära sportlase, saate 1 punkti)

19. Mis riigi esinduses pallivad ka sellise nimega mehed nagu Josip Drmic, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi,
Granit Xhaka, Valon Behrami, Xherdan Shaqiri ja Haris Seferovic? Meeskond osaleb muidugi ka Brasiilias
toimuval MM-il.
20. Enne Brasiilias toimuvat MM-i on tehtud ka arvestus kui palju maksavad ühe või teise riigi jalgpallurid. Seda
pingerida juhib Brasiilia (407 miljonit eurot) Hispaania (315,2 miljonit eurot) ees. Mis meeskond aga asub selles
rivis kolmandal kohal?
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Eesti maarahvas teadis, et neid olendeid ei ole soovitav müüa või osta. Neid tuli ikka vahetada asjade vastu.
Usuti ka, et neid olendeid tuli kohelda pereliikmetena. Esimese eestikeelse korraliku käsiraamatu nendega
toimetulekuks tõlkis vene keelest noor advokaat Konstantin Päts?

22.
22. Millise maja (hoone) sisekujundust näete piltidel? Voodil pikutavad tuntud näod ja köögi nurgas seisab
maskott.

23. Pildil on maailma suurim loomasilm. Olend ise
võib kasvada kuni 18-19m pikkuseks ja silm võib olla üle 30cm-se diameetriga (kuulda on olnud isegi poole
meetrise silmaga isendeid). Mis loom ? (lad: Architeuthis)

24.
24. Neil sõrmustel oli kindel funktsioon. Milleks neid sõrmuseid kasutati? (võib-olla mõni kasutab neid niimoodi
tänaseni)
25. Mehhiko laine tekkis 1986 ja seda on uurinud Budapesti ülikooli teadlaste rühm eesotsas doktor Tamas
Vicsek`iga. Teadlased on arvutanud välja, et laine liigub tavaliselt kellaosuti liikumisele vastassuunas ja ta tekib
siis kui on olemas erutuskolle. Uue laine liikumiskiiruseks on arvutatud kuni 12 meetrit sekundis. Mis lainega on
tegu?
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