Jõuluviktoriin 2013. 18 küsimust, maksimaalne punktide arv 30. Kui vastatud, siis korjame
meeskondadelt vastused ära ja komisjon vaatab need üle. Tulemused ja võitja kuulutame välja
umbes poole tunni möödudes peale viktoriini lõppu.
Mäe nimi - 1 punkt (Galdhøpiggen), Mäe
kõrgus - 1 punkt (2469 m üle merepinna).
Norra kõrgeim tipp on Galdhøpiggen (2469 m
üle merepinna) Jotunheimenis, kus on kogu
Milline mägi on Norra kõige kõrgem
1
Skandinaavia kõrgeimad tipud. Varem oli
mägi ja kui kõrge see on (+/- 70m)
kõrgeim tipp Glittertind, kuid selle
liustikumüts on praeguseks nii palju sulanud,
et mäe kõrgus on 2464 m.
Kui kõrge on Norra populaarseima
turismiatraktsiooni, suusaajaloo
417 meetrit. Holmenkolleni suusahüppetorni
südame, Holmenkolleni
Stardiplatformi kõrgust merepinnast on 417
2
suusahüppetorn? Soovime teada
meetrit ja kõrgus maapinnast 60m
stardiplatformi kõrgust merepinnast,
meetrites.
Maija Tasa on Eesti konsul nii Islandil kui
3 Kes on Eesti konsul Islandil? Nimi?
Norras.
Millistes Norra linnades on Eestil
aukonsul ehk konsulaat, kus võimalik
eesti kodanikul konsulaarabi saada näiteks passi kätte saada, abi saada,
Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Trondheim
kui eestlane on sattunud hätta (1+1+1+1) Hetkel käivad läbirääkimised
4 avariisse, haiglasse või näiteks
Bergeni aukonsuli määramiseks.
vanglasse. 4 linna. Oslos saab
konsulaarabi, siin on eesti suursaadik
ja konsul. Millised on need 4 linna
Norras, kus toimetab eesti aukonsul?
Iga linn annab 1 punkti
Milline fjord ehk sügav kitsas laht, on
Suurim fjord on Sogne fjord. Pikkus (205 km)
5 Norras kõige suurem - pikim ja
ja sügavus (1308 m).
sügavaim?
Tantsu- ja laulupidu on Eesti üks
suuremaid kultuuriüritus, mis toimub
4-6.juuli 2014
6
iga 5 aasta tagant. Millal toimub
järgmine tantsupidu? Kuu ja aasta
Kui kaua peab elama Hiiumaal, et
7 aastat
7
Sinust saaks hiidlane?
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Mis on Tallinnas rahva lemmik
valitsuse otsus, mis ka uute valimiste
järgselt ikka veel toimib?

9

Keda nimetati märahiidlasteks?
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Nimeta Baltimaade kõrgeim mägi.
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Tasuta ühistranspordi pilet Tallinna elanikele
Emmaste kihelkonna elanikud, kes kannavad
tuttmütsi ja lõhkise sabaga kuube nagu
mõisnikki. Rahvanaljandites kõige
populaarsem tegelane
Suur Munamägi. Asub Haanja kõrgustikul
Haanja küla lähedal Vaskna järve juures. Mäe
kõrgus on 318 m, suhteline kõrgus on umbes
60 m

Suure Munamäe tipus asub 1939.
aastal valminud Suure Munamäe
30 m
vaatetorn. Kui kõrge on vaatetorn? +/5 meetrit
Kuidas nimetatakse Norra kõige
Hinnøya. Hinnøya asub Norra põhjaosas ja
suuremat saart?
selle pindala on ligikaudy 2200 km2.
239 057 (õigeks loeme vahemiku 230 0000 240 057). Registreeritud saari on Norras 239
Mitu saart on Norras? +/- 9 000
057. Tuntumad saarterühmad on Lofoodid ja
Vesterålen.
Millised kolm veekogu piirab Norrat? Atlandi ooken, Islandi veed, Põhja-Jäämeri
Millise kolme riigiga on Norral ühine
Rootsi (läänes, loodes, põhjas), Venemaa
riigipiir?
(idas), Soome (ida ja lõuna)
Umbes 1500 (Õige vastus vahemikus 1400 Mitu saart ja laidu on Eestis? (+/- 100)
1600).
Nimeta Eesti 5 suurimat saart Eestis
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kassari.
Eesti kinodesse ilmus oktoobris 2013
uus film, mis tõi saarlasest autorile
publiku auhinna novembris 2013 Arrasi
festivalilt, Pôhja-Prantsusmaalt. Filmi
Ilmar Raag, Kertu (1+1)
autori üks filmidest jooksis Norra
kinodes muudetud originaalpealkirjaga
suvel 2013. Nimeta autor ja ilmunud
filmi pealkiri

1

4

1

1

1

1
1
1
2
2

2

30
Koostas: Katrin Aedma 2013

