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1. Kuinka monta elävää kieltä maailmassa on?
a. n. 500
b. n. 4000
c. n. 6000
Kielten tarkkaa lukumäärää on mahdoton sanoa, sillä se, mikä voidaan laskea yksittäiseksi,
itsenäiseksi kieleksi, riippuu kielen määritelmästä. Voi esimerkiksi olla vaikea päättää, onko
kyseessä murre vai itsenäinen kieli. Maailman kielten arvioidun lukumäärän epätarkkuuteen
on syynä myös informaation puutteellisuus. Lisäksi ajan myötä kieliä kuolee ja syntyy.
2. Minkä kielen kolme ensimmäistä kirjainta ovat alfa, beeta ja gamma?
a. kreikka
b. latina
c. italia
Kreikkalaista kirjaimistoa on käytetty kreikan kielen kirjoittamiseen 800-luvulta eKr. lähtien.
Kreikkalaisia kirjaimia käytetään nykyään esimerkiksi matematiikan ja fysiikan kaavoissa
suureiden ja muuttujien merkitsemiseen.
3. Minkä maalainen on elokuvaohjaaja Lars von Trier?
a. hollantilainen
b. venäläinen
c. tanskalainen
Lars von Trier (Lars Trier) on tanskalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja.
4. Mistä on peräisin italian kielen tervehdys Ciao?
a. Yleisestä latinalaisesta nimestä Caius
b. Se oli alunperin venetsialaisten gondolieerien huuto, jolla he pyrkivät
välttämään
törmäykset sumussa
c. Venetsialaisesta lauseesta “sciào vostro”, joka tarkoittaa kirjaimellisesti
käännettynä “olen orjasi”

5. Missä Euroopan maassa puhutaan retoromania?
a. Tsekki
b. Romania
c. Sveitsi
Retoromani on romaaninen kieli, joka on italian, ranskan ja saksan lisäksi yksi Sveitsin
neljästä virallisesta kielestä. Retoromania puhuu 0,9 % sveitsiläisistä ja sen puhujia on
erityisesti Graubündenin kantonin alueella.

6. Mikä elokuva sai vuonna 2011 Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon?
a. ruotsalainen Svinalängorna (Sovinto)
b. tanskalainen Sandheden om mænd (Totuus miehistä)
c. norjalainen Oslo, 31. august (Oslo, 31. elokuuta)
Svinalängorna perustuu ruotsinsuomalaisen kirjailijan Susanna Alakosken vuonna 2006
ilmestyneeseen esikoisteokseen.
7. Mikä näistä ei ole Norjassa käytettävä kielimuoto?
a. nynorsk
b. norse
c. bokmål
Norjassa ei ole yhtä yhtenäistä kirjakieltä, vaan kaksi virallista kielimuotoa: kirjanorja eli
bokmål ja uusnorja eli nynorsk.
8. Mihin maahan sijoittuvat pääosin Sofi Oksasen Puhdistus-kirjan tapahtumat?
a. Venäjälle
b. Viroon
c. Saksaan
Puhdistus kuvaa Viron historiaa 1930-luvulta 1990-luvulle henkilöhahmojensa kautta.
Puhdistuksen käännösoikeudet on myyty yli 40 kielelle, ja sitä on myyty Suomessa yli 200
000 kappaletta. Romaanin tapahtumiin pohjautuva elokuva sai ensi-iltansa syyskuussa 2012.
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1. Mikä seuraavista musiikkityyleistä tulee Portugalista?
a. madrigal
b. fado
c. salsa
2. Olen suomalainen on alkuperältään italialainen käännösiskelmä. Mikä on laulun
alkuperäinen nimi?
a. Guarda che luna
b. L’italiano
c. Maledetta primavera

3. Abban kuuluisa Euroviisu-voittokappale vuodelta 1974 on nimeltään Waterloo. Missä
maassa Waterloo sijaitsee?
a. Iso-Britanniassa
b. Ranskassa
c. Belgiassa
4. Milloin kirjailija William Shakespeare syntyi?

a. 1400-luvulla
b. 1500-luvulla
c. 1700-luvulla
William Shakespeare oli englantilainen näytelmäkirjailija ja runoilija, joka eli vuosina 15641616.
5. Mikä on Aku Ankan mielitietyn nimi ruotsiksi?
a. Ines
b. Kajsa
c. Donna
Aku Ankka on ruotsiksi Kalle Anka ja hänen veljenpoikiensa nimet ovat Knatte, Fnatte ja
Tjatte.
6. Kuka loi salapoliisihahmon Neiti Marple?
a. Agatha Christie
b. Arthur Conan Doyle
c. Stephen King
7. Missä maassa näyttelijä Ville Haapasalo on esiintynyt useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa?
a. Virossa
b. Venäjällä
c. Latviassa
Ville Haapasalo aloitti vuonna 1991 opinnot Pietarin teatteriakatemiassa ja on sen jälkeen
tehnyt tv- ja elokuvarooleja sekä Suomessa että Venäjällä. Opintojen alkaessa hän ei osannut
lainkaan venäjää.
8. Millä kielellä Signmark räppää?
a. englanniksi
b. ruotsiksi
c. suomalaisella viittomakielellä
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1. Mihin sijoittuvat Oscar-palkitun Braveheart-elokuvan tapahtumat?
a. Irlantiin
b. Skotlantiin
c. Hollantiin
2. Mitä on rättänä?
a. suomalaisia lettuja
b. karviaismarjoista keitettyä hilloa
c. mustikoista ja ruiskuoresta valmistettavaa jälkiruokaa
Rättänä tulee Savosta ja se tunnetaan myös nimellä mustikkakukko.

3. Tunnetun tanskalaisen lelubrändin Legon nimi on muodostettu sanoista “leg” ja “godt”.
Mitä nämä tarkoittavat?
a. rakenna minut
b. leiki hyvin
c. pienet palaset
4. Espanjalainen tv-sarja Serranon perhe nousi suureen suosioon myös Suomessa vuonna
2007. Ketkä ovat “Hermanos Serrano” eli Serranon veljekset?
a. Diego ja Santiago
b. Raúl ja Marcos
c. Santiago ja Guillermo
5. Missä kaupungissa ratkaisee rikoksia Kurt Wallender?
a. Ystad
b. Tukholma
c. Herrestad
Kurt Wallander on ruotsalaisen kirjailijan Henning Mankellin fiktiivinen hahmo, joka
puuhastelee Ystadissa, etelä-Ruotsissa.

6. Mihin kieliryhmään Baskimaassa puhuttava baskin kieli (euskara) kuuluu?
a. romaanisiin kieliin
b. germaanisiin kieliin
c. alkuperää ei tunneta
Baskia puhutaan Pohjois-Espanjan ja Lounais-Ranskan alueilla, Baskimaassa. Baskin
sukulaisuutta mihinkään muuhun kieleen ei ole pystytty sitovasti osoittamaan; se on niin
sanottu isolaattikieli.
7. Minkä maalainen on kirjailija Jo Nesbø?
a. tanskalainen
b. islantilainen
c. norjalainen
Jo Nesbø on yksi Norjan kansainvälisesti tunnetuimpia rikoskirjailijoita.
8. Ketä seuraavista pidetään Italian kielen isänä?
a. Dante
b. Petrarca
c. Boccacci
Dantea, Petrarcaa ja Boccacciota kutsutaan Italian kirjallisuuden kolmeksi lähteeksi tai
kolmeksi kruunuksi. Danten mestariteos Jumalainen näytelmä yhdisteli latinaa ja italian eri
murteita uudella tavalla, tästä muodostui nykypäivän italian kieli.

