1. Selle Tuneesiast pärit põletavalt terava maitsega kastme valmistamiseks kasutatakse tšillit,
küüslauku, vürtsköömneid, oliiviõli jm. See on traditsiooniline lisand kuskussile, kuid seda
kasutatakse ka suppide, hautiste ja teiste roogade maitsestamisel. Mis nime see kaste kannab?
Vastus: Harissa
Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Harissa
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=1&otsi=maitse
2. Google’isse on peidetud mitmeid põnevaid trikke. Leidke mõni trikk, mida Google otsimootor
võib teha ja kopeerige vastav link. Kuidas nimetatakse neid inglise keeles?
Vastus: Easter Eggs (e.k. lihavõttemunad)
Allikas: https://www.pcmag.com/feature/354517/the-definitive-list-of-google-search-eastereggs/5
https://www.gadgetdetected.com/2017/09/google-easter-eggs/
3. Paar aastat tagasi taastati USA ja Kuuba diplomaatilised suhted, kuid nimetage 3 maad, millega
Ameerika Ühendriikidel ei ole diplomaatilisi suhteid. (tegelikult võib neid maid praegu rohkem
olla).
Vastus: Süüria, Põhja-Korea, Iraan, Bhutan
Allikas: https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/07/cuba-us-embassybhutan-relations/397523/
http://www.history.com/news/ask-history/are-there-countries-the-u-s-doesnt-havediplomatic-relations-with
4. Millises riigis asendati siiani viimasena (2009. aastal) vasakpoolne liiklus parempoolsega?
Vastus: Samoa, kuid selgus, et eestikeelses allikas olid pooled valesti antud – selgub, et ei tasu
infoallikana eesti ajakirjandust usaldada :)
Allikas: http://tarbija24.postimees.ee/3958979/ullatav-pohjus-miks-mones-riigis-toimibvasakpoolne-liiklus
tegelikult asendati parempoolne vasakpoolsega, leiti nt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Samoa#Change_from_right-hand_to_lefthand_traffic
https://www.quora.com/Which-country-was-the-last-to-change-from-right-to-left-drive-orvice-versa
5. Kui palju toodeti Eestis võid ja piimarasvatooteid 2013. aastal ja 2016. aastal?
Vastus: Statistikaameti andmetel
3500 tonni 2013aastal
5200 tonni 2016aastal
Allikas: http://pub.stat.ee/px
web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PM19&ti=PIIMATOODETE+TOOTMINE+(KUUD)&path=../Data
base/Majandus/13Pellumajandus/06Pellumajandussaaduste_tootmine/02Loomakasvatussaad
uste_tootmine/&lang=2 - aasta, kokku, või ja muud piimarasvatooted
6. Seoses valdade taasloomise 25. aastapäevaga on tarvis leida 2 pilti president Rüütli ametiaja
viimasest ringreisist Harjumaal.
Allikas: https://vp2001-2006.president.ee/et/ametitegevus/visiidid.php
https://vp2001-2006.president.ee/et/ametitegevus/fotoalbum.php?lk=6
https://vp2001-2006.president.ee/et/ametitegevus/fotoalbum.php?gid=80677&lk=6

7. Võru-eesti-võru sõnaraamat asub aadressil synaq.org Mida see aadress tähendab?

Vastus: Sõnad
Allikas: https://synaq.org/index.php (tehtud otsing kaob linki esitades ära)
8. Kust saaks vaadata ansambli Rodeo esinemist Harku kantril? Mitu lugu esitati?
Vastus: Seal on näha 3 lugu (vt. sisukirjeldus)
Allikas: https://arhiiv.err.ee/vaata/harku-jarve-kantri-kantrikarussell
9. On vaja leida lastele õuntega seotud luuletusi. Kuidas saaks võimalikult paljude eestikeelsete
luuletuste (mitte juttude) kohta andmeid?
Allikas: https://www.luts.ee/arkaadia/?q=search/node/%C3%B5un%20type%3Aluuletus
Eeldab täpsema otsingu kasutamist.
10. Kes oli viimane USA president, kes omas oma ametiajal orje? Mis aastatel oli ta ametis?
Vastus: Zachary Taylor (1849–50)
Allikas: http://pres-slaves.zohosites.com/
http://www.history.com/news/ask-history/how-many-u-s-presidents-owned-slaves
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_the_United_States_who_owned_slaves
11. Mida on kujutatud ajakirja Horisont 1969. aasta 5. numbris leheküljel 15 asuval joonisel nr. 1
ning mis aastal see asi valmis?
Vastus: televisioonisaadete ülekandesüsteemi „Orbita“ esimesed 24 maapealset
vastuvõtujaama, valmis aastal 1967 (selle võis ka peast arvutada).
Allikas: http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:288338/261734/page/14
(https://et.wikipedia.org/wiki/Venemaa_N%C3%B5ukogude_Vabariik)
12. Millises tuntud välismaa muuseumis on hetkel näitus Lutheri vabriku toodangust? Lisage ka
muuseumi postiaadress.
Vastus: Victoria and Albert Museum. Cromwell Road, London, SW7 2RL
Allikas: http://estonianworld.com/culture/look-estonia-plywood-material-modern-world/
https://www.vam.ac.uk/visit
13. Milline lõugtundlaste hõimkonda kuuluv süvameres elutsev loom on oluline
meditsiinitööstuses ohutuse tagamisel ning miks ja kuidas teda selleks kasutatakse?
Vastus: Odasaba. Tema veres olev kemikaal aitab tuvastada baktereid ja nende jälgi,
kokkupuutel nendega eraldab see need geeljateks trombideks (või klompideks) ning seetõttu
saab seda kasutada LAL-testi tegemiseks, et määrata meditsiiniseadmete ja vaktsiinide puhtust
ja neid vajadusel puhastada.
Allikas: http://www.telegram.ee/teadus-ja-tulevik/iidne-vahiliik-valab-inimeste-nimel-verd
https://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe_crab#Blood
14. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ja Rahvusarhiiv on mäluasutused, millel on midagi ühist.
Mis see on?
Vastus: Ilmastikukindel kangas fassaadil
Allikas: http://www.vooremaa.ee/rahvusarhiivi-uus-hoone-%E2%80%92-noora-kogub-jasailitab/
15. 2002. aastal ilmus Hiinas müügile järjekordne osa ühest maailmakuulsast võluripoisist rääkivast
raamatuseeriast, kuid peatselt osutus see võltsinguks ja selgus, et raamatu tekst põhines ühel
teisel kuulsal fantaasiaromaanil. Kirjutage, mis raamatuseeriaga on tegemist, mis raamatul see
konkreetne võltsing põhines ning kuidas need raamatud selles võltsingus ühendati.

Vastus: Tegemist on Harry Potteri raamatusarjaga. Võltsing põhines J.R.R. Tolkieni raamatul
„Kääbik“ ning võltsing seisnes selles, et „Kääbiku“ raamatus asendati tegelaste nimed
tegelastega Harry Potteri maailmast.
Allikas:
http://www.11points.com/Books/11_Amazing_Fake_%27Harry_Potter%27_Books_Written_In
_China
16. Mitu ametlikku poid ja tulepaaki on Põhja-Eestis ning kas kõik neist on hetkel kasutuses?
Vastus: 102 poid, kõik on kasutusel. 104 tulepaaki, kõik on kasutusel.
Allikas: http://nma.vta.ee/aton/aton_list_9_1__0.html
http://nma.vta.ee/aton/aton_list_4_1__0.html
17. Mida toodavad Rochefort, Orval ja Achel ning miks on nemad nende 11 hulgas, kellel on
lubatud seda tüüpi toodangut sel kujul müüa?
Vastus: Kõik kolm toodavat trappist-tüüpi õlut. Trappist-tüüpi õlut võivad müüa ainult need
pruulikojad, kelle toodang vastab Rahvusvahelise Trappisti Organisatsiooni kehtestatud
reeglitele, milleks on:
• õlu peab olema tehtud kloostris, munkade poolt või nende järelvalve all;
• õllepruulimine peab olema kloostris teisejärguline tegevus ning sellest tulenev äritegevus
peab olema kloostrile kohane
• õllepruulimist ei harrastata kasumi tootmise eesmärgil ning kulude kattest ülejäävad
vahendid annetatakse
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Trappist_beer
18. Kirjutage, kes on pildil oleva fresko autor ning teose täpne asukoht. Nimetage kaks asja, mis on
freskol ebaloogilised.
Vastus: Autor Paolo Uccello, fresko asub Firenze Santa Maria del Fiore katedraalis. Viga on
esiteks perspektiivis – sarkofaagi näeme alt üles, aga hobune ja ratsanik on kujutatud meie
silmade kõrgusel olevana. Teiseks, hobusel on samal ajal tõstetud üles mõlemad paremad jalad
– ilmselgelt kukuks hobune nii pikali.
Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Funerary_Monument_to_Sir_John_Hawkwood#Style

19. Mitmes pangas „töötab“ ka virtuaalne abiline, kuigi avalikkusele nad veel kättesaadavad ei ole.
Nimetage 4 sellist abilist ja see ka Eestis tegutsev või tegutsenud pank kus nad „töötavad“.
Võimalikud vastused: SEB – Aida, SEB – Amelia, Swedbank – (Nuance) Nina, LHV – Uku,
Nordea/Luminor – Nova.
Allikas: http://objektiiv.ee/pangad-panevad-tehisintellekti-inimeste-asemel-kauplema-jateenindama/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4748090/Meet-Aida-AI-robot-banker-swork.html
20. Millise veebipõhise teenuse ja tehnoloogiaga on tegemist? Seda kirjeldava püsiidentifikaatori
prefiks on: 10.15155, sufiks on: 9-00-0000-0000-0000-00028L?
Vastus: Veebipõhine kõnetuvastus.
Allikas: https://metashare.ut.ee/repository/browse/web-service-for-transcribing-long-speechrecordings/38b60234901e11e4a6e4005056b40024a34b34caa3cb4f458a4d4b84795a6a20/
(http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/)

