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Aardejaht e-kataloogis ESTER. Tootsi peenar.

ELNET Konsortsiumi 20.juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER. Aarde leidmiseks 
tuli vastata seitsmele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti. Võtme järgi 
kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile 
saata.  

ELNET Konsortsium

*Required

1. Leia, kes on oma raamatus käsitlenud sosinaid kartulikummardajate külast. *
Vastuseks kirjuta autori perekonnanimi.

2. 1948.aastal avaldati plakat üleskutsega “raamat igasse kodusse” (kunstnik Alo Hoidre).
Leia kataloogis see plakat üles ja vastuseks kirjutage, mitu inimest on plakatil. *
Vastuseks sisesta ainult number.

3. Minu ESTERisse sisselogimiseks kasutatav salasõna peab vastama teatud nõuetele. Mitu
tähemärki (vähemalt) peab salasõna sisaldama? *
Vastuseks sisesta tähemärkide arv.

4. E-kataloog ESTER sisaldab ka üliõpilastöid. Leia, kes kirjutas magistritöö internetikeele
süntaktilisest analüüsist kitsenduste grammatikaga. *
Vastuseks kirjuta autori perekonnanimi.



5.

Mark only one oval.

1) Kas pole matemaatika kasulik ja põnev?

2) Järgneb ...

3) Suur aitäh lugemast!

4) Kui oli huvitav, siis loe ka "Füüsika õhtuõpikut".

6.

7.

AARDEJAHI VÕTI JA AARDE KOOD

8.

9.

VASTAJAST

5. Millise lausega lõpeb "Matemaatika õhtuõpik"? *
Vihje: Võrguteaviku kirjest jõuad ka täistekstini. Aardejahi võtme jaoks kasuta õige vastusega rea numbrit.

6. HFCS uuringu järgi oli Eesti mediaanleibkonna netovara uuringus osalenud euroala
riikidest kõige madalam. Millise uuringus osalenud euroala riigi mediaanleibkonna netovara
oli aga Eestile kõige sarnasem? *
Vihjeks ISBN 9789949493760 ja tabel lk 53. Vastuseks kirjuta selle maa tähis tabelis.

7. Ta joonistanud pildid mitmele oma ema kirjutatud raamatule (tema ema on tuntud
lastekirjanik Aino Pervik). Üks neist raamatuist on lätikeelne ja ühes raamatukogus saab
seda ainult kohapeal lugeda. Millises? *
Vastuseks kirjuta kataloogis kasutatav raamatukogu tähis (4 tähemärki).

Pane vastusest kokku aardejahi võti (täpselt küsimuste järjekorras) ja tee selle alusel
sõnaotsing e-kataloogis ESTER. Õige võtme puhul leiadki peidetud aarde üles. Edukalt
lahendatud aardejahi lõppvastuseks saada aardejahi võti ... *
Sisesta aardejahi võti (kõik tähed ja numbrid järjest, ilma vahedeta).

... ja leitud aarde kood. *
Sisesta e-kataloogist ESTER leitud aarde kood.
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Nimi *

E-posti aadress *
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