
TIETOKILPAILU 
 
1. Mikä on Venäjän pääkaupunki? a) Pietari b) Moskova    c) Kiova 
 
2. Venäjällä asuu noin   a) 102,4 milj.  b) 147,2 milj.  c) 98,6 milj. asukasta. 
 
3. Volga on    a) joki b) auto c) imuri . 
 
4. Blinit, pelmenit ja vatruskat ovat  a) venäläisiä mummoja 
   b) Siperian alkuperäiskansoja 
   c) pikkusyötäviä 
 
5. Mitä tarkoittaa venäjän sana ’kapusta’ ? a) tiskiharja 
    b) kauha 
    c) kaali 
 
6. Mihin ven. kirjallisuuden klassikkoon viittaa sanonta ’mir i vainaa’ ? 

a) Kissani on kuopattu. 
b) Sota ja rauha. 
c) Igorin avaruusseikkailu, osa 1. 

 
7. ’ Molotovin coctail’ oli   a) Tsaarin yömyssy 
     b) Keisarillisen keittiön munatoti 

c) räjähde 
 
8. Ensimmäinen mies avaruudessa oli  a) Ivan Ivanovits 
    b) Juri Gagarin 

c) Tsingis-kaani 
 
9. Mitähän suloista pientä eläintä tarkoittaisi venäjän sana паук [pauk] ? 

a) hämähäkkiä 
b) siiseliä 
c) lehmäntilooppia 

 
10. Montako s-kirjainta on venäjän kielessä? a) ei yhtään, b) 7, c) 5  
 
11. Venäjän presidentti on nyt a) Lenin, b) Stalin, c) Putin, d) Rasputin 
 
12. Mitä ’ sanoo’ venäläinen koira?  a) mur mur 
    b) hau hau 
    c) gaf gaf 
 
13. Mihin sanaluokkaan kuuluvat venäjän sanat  
[ karta, sapog, teatr, zontik, masina, palto]?  a) adjektiiveihin 

b) verbeihin 
c) substantiiveihin 

 
14. Joulupukin kollega Venäjällä on  a) Pakkasukko 
    b) Lumiukko 

c) Petteri Poro 



 
15. Samovaari on    a) isoisä 
    b) vanha sumopainija 
    c) vedenkeitin 
 
16. Venäläisen ruokapöydän herkkua on икра [ ikra]. Mitä se on?  

a) kaviaaria 
     b) suolakurkkua 
     c) hapankaalia 
 
17. Venäjän sana финны[ finni] on suomeksi a) ikävä näppylä 
    b) suomalaiset 
    c) osteoporoosi 
 
18. Mitä sanoo venäläinen, kun hän sanoo Привет, как дела? [ privet, kak dilaa] 

a) Kuka jakaa kortit? 
b) Terve, mitä kuuluu? 
c) Missä on bileet? 

 
19. Mitä sanoo venäläinen, kun hän sanoo: Это тайна [eta taina]. 

a) No, sehän on meidän opskatäti – Taina. 
b) Se on salaisuus. 
c) Julma haukkumanimitys ilkeille liiskaajamaikoille
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Oikeat vastaukset:  
 

1) B, 2) B, 3) A,B, 4) C, 5) C, 6) B, 7) C, 8) B, 9) A, 10) B, 11) C, 12) C, 13) C, 14) A, 
15) C, 16) A, 17) B, 18) B, 19) B 

 
  


