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Pildid 

 
 
1. Pildilolev isik oli küllaltki oluline tegija Teises Maailmasõjas. Kes? Eluaastad 

1895-1944 

 
 

2. Kes on pildil? Eelmise aasta suvel oli taas temast põhjust rääkida. 
 

 
 
3. Kus toimub maali tegevus? 
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4. Näete pilte ühest pealinnast. Mis linnaga on tegu? 

 
5. Pildil olev loss oli ühe ajaloolise organisatsiooni peakorter. Mis loss? 
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Majandus 

 

6. Alkeemik Johann Böttger (1682-1719) omandas „kullategija“ reputatsiooni ja 
veetis seetõttu suure osa oma elust salapärase vangina  erinevates kindlustes 
Dresdenis ja selle ümbruskonnas. Vastu seina surutuna lubab ta Saksimaa 
kuurvürstile ja Poola kuningale August II-le  tonnide kaupa kulda 
produtseerida, saades vastutasuks laboratooriumi ja kaks abimeest. Neist ühe, 
E.W. von Tschirnhausi õhutusel keskendub ta aga hoopis muule. Pingutusi 
kroonib edu ning 1707. aasta lõpul näitavad nad Augustile  oma töö vilju. 
Kuigi see pole kuld, on kuningas vaimustatud ja käsib alustada selle tootmist.  
1710. aastal rajatakse vastav manufaktuur ja Böttgerist saab selle juht. Avastus 
peab küll jääma saladusse, kuid levib siiski ning peagi tekivad konkureerivad 
tehased ka mujal Euroopas, sealhulgas ka Eestis. Mis toode? 

 
7. Küsitava Prantsuse linnakese ametlik elanike arv on kõigest 7528. Et tegemist 

on populaarse kuurorti ja turismikeskusega, arvatakse asunikke olevat siiski 
suurusjärku 20.000-40.000. Linnake paikneb Prantsuse Alpides, Genfi järve 
kaldal. Otse üle  järve asub Lausanne. Linnakese eduloole pani alguse 
prantsuse aadlik markii de Lessert, kes 1789.-l aastal otsustas seal kosuda 
peale haigust. Suuresti tema õhutusel alustati linnas äri, mis kestab siiamaani 
ja mis on linna nime teinud kuulsaks kogu maailmas. Aastal 2003 toimus 
linnas G8 liidrite kohtumine. Mis linn ? 

 

8. Firma "Philips" lõid 1890.-ndate aastate algusel vennad Gerard ja Anton 
Philips. Algusaastatel oli ettevõte vaid üks paljudest hõõglampe tootvatest 
väikestest tehastest. Gerard hoolitses tootmise eest, Anton reisis mööda 
Euroopat ja üritas hõõglampe maha müüa. 1898-l aastal edastas  Anton 
Gerardile tellimuse 50.000-le hõõglambile. See suurtellimus oli "Philipsi" 
esimene suurem läbimurre ja pani aluse ettevõtte edasisele arengule. 
Kõnealused 50.000 hõõglampi läksid kõik ühe meist mitte väga kaugel asuva 
ajaloolise hoone valgustamiseks. Mis hoone ? 

 

9. 1936. aastal keelas Hitler sakslastel Nobeli preemiat vastu võtta ning lõi 
„Saksa Nobeli preemia“ – Deutsche Nationalpreis für Kunst und 
Wissenschaft. Selle haruldase ja väga kõrge Kolmanda Riigi  autasu laureaate 
oli vaid 9. Neist üks sündis 1875. aastal linnas, mille praegune nimi sai 
veebruaris eestlastele südamelähedaseks – Liberec.   Sõjaväeteenistuse ajal oli 
tulevane laureaat Austria-Ungari ertshertsogi Franz Ferdinandi autojuht. 1916. 
aastal sai ta Viini tehnoloogiaülikooli audoktoriks. 1931. aastal rajas küsitav 
omanimelise firma. Äri ei läinud eriti hästi, kuni 1934. aastal tuli suurtellimus 
(sisuliselt käsk) Hitlerilt. Siis algas tähelend, mis paraku 1945. aastal lõppes 
20 kuulise vangistusega. Firma siiski jätkas tegevust ja tänaseks on ettevõtte ja 
seega  küsitava nimi tuntud üle maailma. Kes? 

 
 

10. Küsitava firma lõi  Giovanni Castiglioni 1950.-l aastal  Varese linnas Itaalias. 
Esialgu toodeti metallikomponent, 1978. aastal hakati meisterdama 
mootorrattaid. Mis firma? 
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Teadus 

 

11. Kuulus teadlane Wilhelm Lexis (1837-1914) töötas aastatel 1874-1876 Tartu 
ülikoolis. Suuresti just sel ajal kirjutas ta ühe oma peamistest töödest, kus 
muuhulgas  kasutas teatavat graafikut, mida tänapäeval tuntakse Lexise 
diagrammina. Vaidlused diagrammi tegeliku autorluse üle kestavad siiamaani, peale 
Lexise nimetatakse nii G. Zeuneri,  O. Brasche kui ka A. Verweij nime. Tõsiasi on 
aga see, et oma lihtsusele ja pikale ajaloole  vaatamata kasutatakse Lexise 
diagrammi aktiivselt ka arvutiajastul. Mis valdkonnas? 

12. Neid arvatakse olevat kokku 21-24. Jaguvad asendamatuteks ja asendatavateks. 
Nende hulka kuuluvad näiteks alaniin, arginiin, glutamiin, histidiin, lüsiin, 

metioniin, ornitiin, seriin. Mis need on?  

 

13. Tallinna Tehnikaülikooli fuajees on selle ülikooli plakat, kus tudeng kirjutab 
tahvlile üht matemaatilist tehet. See tehe on  Tallinna Tehnikaülikooli 
matemaatikainstituudis esile kutsunud suurt irooniat. Kas siis nii madalale on 
langenud tehnikaülikooli tase?! Huvitav, kui kõrge on mälumängurite tase. Kirjutage 
tühiku asemele sobiv matemaatiline avaldis: 

∫ = .Kxdx  

Tähenärijatele: Avaldis ∫ xdx  ehk triviaalsus annab 0 punkti. Ehk aitab sihile viia seik 

Ostap Benderi telliskiviga raamatus “Kuldvasikas”.  

14. Meeldib see meile või mitte, kuid loomkatsed on üsna veenvalt näidanud, et isaste 
sugutung ei rauge, kui on võimalus paarituda üha uute emastega. See fenomen 
kannab ühe USA presidendi nime ja seda mitte presidendi isikliku 
seksuaalkäitumise vaid tema terava keele tõttu. Legendi kohaselt olevat president 
koos prouaga külastanud kord üht kanafarmi. Presidendiprouale imponeerinud 
kangesti asjaolu, et farmi kuked kopuleeruvad kanadega kümneid ja kümneid kordi 
päevas. „Toonitage seda härra presidendile“, öelnud proua farmerile. Seepeale 
küsinud president, kas kukkedel on kindlad partnerid. Kindlasti mitte, seletanud 
farmer, iga kord ikka erinev kana. „Toonitage seda proua presidendile“, vastanud 
seepeale president. Milline USA president? 

15. Pildilolev mees (1905-1999) sai tuntuks nii matemaatikas kui ka majandusteaduses. 
Ta sündis Münchenis, kaitses 19-aastasena St. Peterburi Ülikoolis magistrikraadi. 
Emigreerus 1925. aastal läände. Kaitses 1928. aastal Berliini Ülikoolis 
doktorikraadi. Valiti 1975. aastal rahvusvahelise Majandusanalüüsi Instituudi 
direktoriks.. Oli üks innukamaid maatriksalgebra tulemuste rakendajaid majanduses. 
Majanduses on tuntud temanimeline sisend-väljund mudel, mille eest ta sai 1973. 
aastal Nobeli majanduspreemia.  Juurutas teooriat, mille kohaselt jagunevad turud 
kindlate tootmiskoefitsientidega sektoriteks. Aastat 1932 Harvardis, suri 

NewYorkis. Kes?  
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Kultuur 

 

16. Küsime Eesti kõige vanemaks elanud kirjameest. Ta eluaastateks kujunesid 
1899-1993. Küsitav kannatas nii Saksa kui ka Nõukogude okupatsiooni ajal. 
Ta arreteeriti 1941. aasta juulis ning istus oma 3 kuud Lemmatsi 
Koonduslaagris. Vabanes sealt suuresti tänu sellele, et pidas 1930ndatel 
aastatel kirjavahetust Alfred Rosenbergiga. Pärast EKP Keskkommitee VIII 
pleenumit sattus põlu alla Nõukogude Eestis ning veetis aastad 1950-1955 
Siberi vangilaagris. Sai tuntuks kui luuletaja ja esseist. Ta luule on mõjutatud 
vene romanssidest (luulekogu “Suudlus lumme”) ning ratsionalismist 
(luulekogud “Põlev põrsas” ja Tunnetuste tund”). Tuntumad  esseed on  “Sinu 
sekundid” ja “Oomega”. Oli aastatel 1931-1974 Tartu Ülikooli kirjanduse 
õppejõud. Juhan Smuuli preemia laureaat aastast 1988. Kes oli see kireva 
elukäiguga kirjamees? 

 

17. Ajakiri „Forbes“ koostab igal aastal edukaimate kuulsuste nimekirja (The 
Celebrity 100), kus lisaks sissetulekutele võetakse arvesse ka nn 
kuulsustegureid nagu Google otsingud, TV/Raadio esinemisi, ajakirjade 
kaanepilte jne. Esikolmik on O. Winfrey, T. Woods ja A. Jolie. Hollywoodi 
tähtede, popstaaride ja profisportlaste seas on ka 4 kirjanikku (8.,34., 58.,75.). 
Neist kõrgeimal kohal loomulikult J. K. Rowling, 58.-ndal kohal on 
populaarne Ameerika detektiivikirjanik J. Patterson. Kes on ülejäänud kaks 
edukat kirjanikku? 

18. Küsitav helilooja oli eelkõige suur gurmaan ja elunautleja. Tema andekus oli 
võrreldav üksnes tema laiskusega. Ta kirjutas 39 ooperit, neist viimase alles 
36-aastasena. Seejärel pani ta sule käest ning järgneva ligi 40 eluaasta jooksul 
ei kirjutanud ta enam ühtegi ooperit ega üldse suurt midagi. Tema sellise 
käitumise kohta on mitmeid teooriaid, kuid tõenäoliseim seletus on lihtsaim: 
tal lihtsalt polnud enam vaja raha teenida. Legendi järgi olevat ta olnud nii 
laisk, et kui kord ühte avamängu kirjutades partituur laua alla kukkus, ei 
viitsinud ta oma paksu keha selle ülesvõtmiseks painutada,vaid kirjutanud 
hoobilt uue. Samuti olevat ta kasutanud ühte avamängu mitme erineva ooperi 
tarvis. Kes?  

 

19. Selle kunstirühmituse eluajaks peetakse ajavahemikku 1949 – 1952. 
Rühmitusele aluseks saanud manifesti panid Pariisi Cafe Notre-Dame’s 8. 
novembril 1948. aastal kokku kunstnikud Karel Appel, Constant, Corneille, 
Christian Dotremont, Asger Jorn ja Joseph Noiret. Grupeering taunis igati 
sürrealismi ja püüdles valguse ja vormi täielikule vabakasutusele. Eeskujudeks 
olid  Paul Klee ja Joan Miro ning kõiksugused laste joonistused, mida ei 
kammitsenud normid. Esimene suurem näitus toimus  Stedelijk Museum’is 
Amsterdamis, tänapäeval tegutseb rühmituse nime kandev muuseum 
Amstelveenis. Kuigi liikmeid tuli paljude rahvaste kunstnike seast, jäi 
rühmituse põhiliseks tegutsemiskohaks Pariisi kõrval Madalmaad, Belgia ja 
Taani. Mis rühmitus? 

 

20. Muusika (pakun „Buena Vista Social Club“) 
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Sport 

 
21. Tulevasel taliolümpialinnal Vancouveril on olemas ka side Eesti spordiajalooga. 

See side on seotud 1975. aasta mai lõpuga. Tänu sellele on Vancouveris ka ühe 
kunagise Eesti sportlase nimeline tänav. Mil moel on Vancouver seotud Eesti 
spordiajalooga? 

 

22. Maratone jookstakse nii Sahara kõrbes, Himaalaja nõlvadel, Põhjapoolusel ning 
mitmetes teistes väga ekstremaalsetes kohtades. Mille poolest on eriline 

Saksamaal Sondershausenis (umbes 50 km Erfurdist) toimuv maraton? Eelmise 
aasta 6.-l detsembril toimus kõnealune jooks seitsmendat korda. Võitja aeg 
3:19.29. 305 osavõtja seas oli ka neli eestlast, nende hulgas ka 59-aastane Elva 
jooksumees Matti Silber (aeg 5:58.35), kes oma üleelamistest kirjutas hiljem ka 
„Elva Postimehes“. 

 

23. Küsitav jalgpalliklubi loodi 1967.-l aastal kahe klubi ühinemisel. Nende kahe 
klubi nimest on moodustatud ka küsitava klubi ametlik nimi. Klubi hiilgeaeg oli 
70.-ndate lõpus ja 80.-ndate alguses, mil võideti maa meistritiitel (1981), kolm 
korda karikas (1978,1981,1982) ning oldi UEFA karikafinaalis (1981). 
Kaheksakümnendate keskel algas klubi allakäik, mis päädis kõrgliigast välja 
langemisega. Klubi uus tõus algas 90.-ndate lõpus: 1998.-l aastal naasti 
kõrgliigasse, 2005.-l aastal oldi kolmandad, 2006.-l aastal teised ning 2007.-l 
aastal jälle kolmandad. Samal aastal oldi karikafinaalis ning 2005.-l aastal UEFA 
karikasarja poolfinaalis. Sel hooajal ootavad fännid maa meistritiitlit ning 
praegune tabeliseis annab selleks igati lootust. Mis klubi? 

 

24. See omaaegne suusakuulsus sündis 16. märtsil 1951. Spordiajalukku läks eeskätt 
kui suur ebaõnnestuja. Sai 1970ndatel, mil tiitlivõistlused toimusid ainult 
paarisaastatel, nukravõitu nimetuse “paaritute aastate maailmameister”. Osales 
aastatel 1972-1988 viitel olümpiamängudel. Parimaks individuaalkohaks jäi 4. 
koht Calgarys 1988. Tema edukaimateks suurvõitlusteks kujunes 1982. aasta MM 
Holmenkollenis. On praegu oma maal tuntud suusatamise asjatundja. Kes? 

 
25. Oma olümpiadebüüdi tegi see riik 1964. aastal Tokyos. Tänini on osaletud 11 

suveolümpial, talimängudeni pole seni jõutud. Ka on sellel riigil avamata 
olümpiamedalite arve. Kuid küsitaval riigil on kaks kaudset seost Eesti 
olümpiakergejõustikuga. Esimene seos peitub selles, et Rein Aun hüppas ühes 
hüppekastis selle riigi esindaja Daramane Seremega Tokyos teivast. Teine seos  
on fakt, et selle riigi edukaim kergejõustikuala on kettaheide. Nimelt on olnud 
kettaheitja Nakamoro Niare selle riigi edukaim olümpialane tulles 1972. aastal 
Münchenis lõppvõistlustel 13. kohale ning jäädes 1980. aasta Moskva olümpia 
kvalifikatsioonivõistlustel 15. kohale. Pekingi olümpiamängudel paistis küsitav 
riik silma selle poolest, et sportlasdelegatsioonis oli naisi rohkem kui mehi. Mis 
riik?  
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Geograafia ja loodus 

 

26. Selles USA osariigis paiknevad 30 Kaljumäestiku (Rocky Mountains) kõrgeimat 
tippu, kusjuures nende kõrguste vahe on ainult 186 meetrit (kõrgeim 4401 m. – 
madalaim 4215 m). Oma pindalalt (269,837 km²) on see suuruselt 8 osariik, 
rahvaarvult (ca 5 miljonit) alles järjekorras 22. Osariigil on oma 
esindusmeeskonnad nii NBAs kui NHL-is, kusjuures korvpalliklubi esineb 
osariigi pealinna klubina ent hokiklubi esindab nime poolest tervet osariiki. Mis 

osariik? 

 

27. Maailma pikim trolliliin on ca 80 km. Milliste linnade vahel see troll sõidab? (1 
õige annab 1 punkti) 

 
28. See on töödeldud aerofoto, millelt on kõrvaldatud moonutused, mis tekivad 

maapinna reljeefist, kaamera kaldest maapinna suhtes pildistamise hetkel ja 
kaamera tsentraalprojektsioonist. Digitaalsel kujul on tal kindel piksli suurus ehk 
resolutsioon, mis näitab väikseima jagamatu ülesvõetava ala suurust maapinnal. 
Millest käib jutt? 

 
29. Küsitav taim (Andromeda polifolia) on soos kasvav puhmas, tema lehed on 

igihaljad ja servast alla rullunud. Lehe alakülg on valge. Õied on kellukja kujuga 
roosat, väga harva ka valget värvi. Õitsemisaeg on mais-juunis, tihti õitseb ta ka 
teist korda sügisel. Taime kõrgus on 5-25 cm.  Mis taim? 

 

 
 
30. Pildil olev Eesti  raudteejaam valmis 1937 aastal. Mis jaam? 
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Varia I 

 

31. Pildil olevat 386 meetri kõrgust mälestusmärki külastab umbes 130.000 turisti 
aastas. Mälestusmärk rajati aastail 1841- 1875 ühe 9.-l aastal toimunud ajaloolise 
lahingu tähistamiseks. Sel ajal oli monumendil suur  rahvuslik-poliitiline tähtsus. 
Lahingu tegeliku asukoha kohta on pakutud üle 700 versiooni. Üsna kindlasti ei 
toimunud lahing seal, kus asub mälestusmärk; kõige tõenäolisem lahingu 
toimumispaik asub monumendist umbes 70 km kaugusel Kalkriese küngastel. Just 
seal asub lahingule pühendatud muuseum, kus käesoleval aastal  tähistatakse 
suurejooneliselt 2000 aasta möödumist kõnealusest  lahingust. Mis lahing? 

 
32. Küsime nõukogude-aegset kultusfilmi, mis on nõukogude vesterni ehk nn.osterni 

musternäide ja seda käiati suure kodumaa kinodes ligi kolmkümmend aastat. 
Filmi režissöör Vladimir Motõl meenutab, et filmi tegemisega oli kohutavalt palju 
raskusi ning lõpuks kuulutas "Mosfilmi" juhtkond selle ebamoraalseks ja 
Kodusõja sündmusi vääralt kujutavaks kahjulikuks filmiks. Ekraanile sattus film 
aga tänu heale juhusele, mis selle filmi tegemist kõrvuti ebaõnnega saatis. 
Filmikarpe hoiti erilaos koos keelatud lääne filmidega. Kord pühapäeval pidi laost 
saadetama mingi vestern Brežnevi jahimajja. Paraku polnud soovitud filmi kohal 
ning lao juhataja otsustas riskida ning saatis Motõli filmi. Öösel helistas Brežnev 
kultuuriminister Romanovile ja sõnas: "Õnnitlen, teete häid filme". Minister 
muidugi ei teadnud meie poolt küsitavast filmist midagi aga järgmisest päevast 
läks see üleliidulisse filmilevisse. Mis film? 

33. Eesti aladel podises keskajal alatasa sõjatuli. Küll käisid siin venelased, küll 
leedukad, küll teised valitseda tahtjad või vara tahtjad. 13.-14. sajandil käis aga 
sõda, mida ühed panevad ühe nimetaja alla. Teised aga jagavad vastavalt erinevate 
sõdivate jõudude järgi neljaks perioodiks: esimene – 1297-98, teine – 1328-30, 
kolmas – 1379-80, neljas – 1396. Mis on nende nelja sõja ühisnimi? 

34. See rahvuspark rajati  1964. aastal. 2000. aastal pääses ta UNESCO 
maailmapärandi nimistusse. Rahvuspargi suurus on 754 km², selle keskele jääb 
saare kõrgeim mägi (4095 meetrit). Taimestik ja loomastik vaheldub 
vihmametsadest alpiaasade liikideni. Piirkond on tuntud lihasööjataimede ja 
mõningate orhideeliikide poolest. Ta on koduks ka paljudele endeemsetele 
loomaliikidele. Rahvuspargis asuv mägi on üks nooremaid mittevulkaanilisi 
mägesid maailmas, olles kujunenud 10-35 miljonit aastat tagasi. Mis 
rahvuspargist käis jutt? 

35. See on kõige toksilisem proteiin, mille surmav doos on ligikaudu 0,005-0,05 
µg/kg. Sellest hoolimata kasutatakse seda väikestes doosides mõnedes 
piirkondades lihaskrampide ravimiseks. Viimasel ajal kasutatakse seda ka 
kosmeetikatööstuses kommertsotstarbel. Mis proteiin? 
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Varia II 

 

36. Küsitav telekangelane astus esimest korda publiku ette 19. aprillil 1987 ning 
möllab  raugematu hooga miljonitel teleekraanidel tänapäevani. Tema 
kaubamärgiks on muuhulgas ka spetsiifiline väljend, mis 2006.-l aastal valiti 100 
parima TV-väljendi sekka (6.-s koht) ning 2001.-l aastal pääses „Oxford English 
Dictionary“’sse; definitsiooniks midagi sellist: „väljendab frustratsiooni, et asjad 
pole läinud plaanipäraselt või äsja sai öeldud midagi rumalat“.  Seda kõike tuleb 
küsitaval ikka ja jälle ette. Kes? 

 

37. Üks selle tehnika õpetajatest kirjutab: „... on tehnika, kus värviga metall- või 
klaasplaadile maalitud kujutisest saadakse trükkimisel harilikult üks tõmmis. ...... 
nime all tuntud graafika eriliik tekkis 17. sajandil. ........d on unikaalsed, kuna 
kunstnik ei saa juhuslikult tekkinud kujutist korrata. Samale plaadile värvi  
lisamise teel võib saada tõmmisteseeria, millel samad motiivid omasoodu edasi 
arenevad. Tehnika võimaldab fantaasiaküllast improviseerimist ja katsetamist. 
Võib juurde lisada, et seda tehnikat kasutatakse ka kangaste peal. Eestis on sellist 
tehnikat viljelenud teiste seas A.Bach, H.Mugasto, K.Pärsimägi, E.Viiralt, 
tänapäeval on üks suurimaid fänne Marju Bormeister. Nimetatud tehnika 
alusepanijaks peetakse Itaalia kunstnikku Giovanni B. Castiglionet. Mis tehnika? 

 
38. Küsitav selts on asutatud 20. märtsil 1999. aastal Tallinnas, täna kuuluvad selle 

juhatusse Heiki Valner, Evelyn Valtin, Piret Tees ja Pille Tees. Esimene 
selleteemaline selts rajati Eestis 1869. aastal (ajaloolisel Venemaal alles 1873), 
sellest alates on vastav valdkond olnud meil nii organisatoorselt kui kõlapinna 
osas olnud suhteliselt heal järjel. Nõukogude ajal ei toimunud selles vallas 
organisatoorselt koordineeritud tegevust, kuid alates 1988. aastast on valdkonnas 
taas palju sebimist olnud. Näiteks jagunes emaorganisatsioon 1990-ndate alguses 
kaheks, eraldumise põhjuseks oli surmaga seonduv teema. Mis selts? 

 

39. See küla on ühtlasi ka vallakeskuseks. Kohalikku kirikusse on maetud 
Württembergi printsess Augusta Carolina. Küla keskuses moodustab eraldi 
terviku  kirikla-kompleks, mille moodustavad kirik, veel säilinud vana 
pastoraadihoone koos kõrvalhoonetega ning teenijate- ja köstrimajad. Kirik valmis 
algsel kujul arvatavasti 13. sajandi lõpukümnendil. Kirikaias  asub Eesti vanim 
ratasrist “Sitakoti Matsi ratasrist” aastast 1621. Sealt on pärit mitmeid tuntud 
inimesi, näiteks Voldemar Väli, Loit Lepalaan jt.  Mis küla? 

 
40. Kes on pildil olev moekunstnik? 
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Vastused 

 

1. Richard Sorge MP 
2. Mark Spitz (Temast tehti juttu Michel Phelpsi Pekingi OM 8 “kulla” 

valgusel) MP 
3. Klassikaline vastus on Küprose saare rannik (Venuse sünd toimus 

seal), kuid selgub, et ka üks teine kreeka saar, Kythia, pretendeerib 
sünnile. HL 

4. Hanoi MP 
5. Malbork (Marienburg, Saksa ehk Teutooni ordu keskus, praegu Poolas 

JL 
6. (Meisseni)  portselan.  (Siiani Euroopas portselani teha ei osatud.) JL 
7. Evian JL 
8. Talvepalee (Peterburis) JL 
9. Ferdinand Porsche HL 
10. CAGIVA HL 
11. demograafias JL 
12. valkudes olevad aminohapped MP 

13. ,
2

2

C
x

+  kus C on integreerimiskonstant MP 

14. Calvin Coolidge (USA president 1923-29), Coolidge’i efekt JL 
15. Wassily Leontief MP 
16. Valmar Adams MP 
17. Stephen King (34.) , Tom Clancy (75.) JL 
18. Cioachino Rossini JL 
19. COBRA HL 
20. NB! Küsimus lahtine 
21. 25. mail 1975 mängis Paul Keres Vancouveris oma viimase partii MP 
22. Toimub 700 sügavuses maa-all (kaevandusšahtides, igal jooksjal peab 

olema kaevurilamp) JL 

23. AZ (Alkmaar). Klubi ametlik nimi on AZ, mis tuleb nimedest Alkmaar 
ja Zaanstreek. R. Klavani uus koduklubi JL 

24. Oddvar Brå MP 

25. Mali MP 

26. Colorado HL 

27. Simferopol-Jalta MP 

28. ortofoto KK 

29. küüvits KK 

30. Virtsu HL 
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31. Lahing Teutoburgi metsas (ka Hermanni lahing või Varuslahing. 
Germaanlased Arminiuse juhtimisel lõid roomlasi ja peatasid sisuliselt 
nende edasitungi itta.) 

32. Ergav kõrbepäike (Белое солнце пустыни,1970). MS 

33. Liivimaa kodusõda MS 

34. Kinabalu Rahvuspark Malaisias (Taman Negara Kinabalu) KK 

35. botuliin KK 

36. Homer Simpson (väljend on „D’oh !“) JL 

37. monotüüpia HL 

38. Eesti Loomakaitse Selts HL 

39. Kullama KK 

40. Vivienne Westwood KK 

HL-Huko Laanoja 

KK-Kirsti Kasemets 

JL-Jüri Lember 

MP-Margus Pihlak 

MS-Mait Sepp 
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