
 
 
1. 01. septembril 1963.aastal läks Eesti Raadios eetrisse tänaseni eetris olev saade, mida 

teavad kõik Eestis elavad eestlased. 
Mis saatega on tegemist? 

 
2. Miks hakati 1918. aastal USAst alguse saanud ülemaailmset gripipandeemiat nimetama 

hoopis Hispaania gripiks? 
 
3. Millega on Eesti ajaloos hakkama saanud kolmik : Sergei Bujanov, Arseni Issakov, 

Valentin Rjabov? 
 
4. Charles Robert Darwini (1809 – 1882) evolutsiooniteooria rajaja paigutati 2000. aastal 

Suurbritannia 10-naelastele rahatähtedele. Öeldavasti oli üheks põhjuseks tema 
muljetavaldav habe. Kelle portree Darwin välja vahetas ? 

 
5. Kes on helilooja ja sõnade autor? 
 
6. Milline riik maailmas läks esimesena üle digitelevisoonile 2006.a septembris ? 
 
7. Gregor Johann Mendel (1822 – 1884)oli austria munk, keda sageli nimetatakse ka 

geneetika isaks, sest ta uuris taimede pärilikkust. 
 Milliste taimede pärilikkuse tunnuste alusel sõnastas ta Mendeli seaduseks nimetatud 

üldistused? 
 
8. Millised on suurima soome- ugri keele – ungari keele 2 lähimat sugulaskeelt? 
 
9.Artur Conan Doyle kirjutab oma 1924.aastal ilmunud autobiograafia sissejuhatuses: 
„... Ma tean, mis tähendab olla vaene, ma tean, mis tähendab olla üsnagi heal järjel. Olen 

saanud igasuguseid kogemusi... Olen proovinud kätt mitmel spordialal – tegelnud poksi, 
kriketi, piljardi, autosõidu, jalgpalli, õhupallisõidu ja murdmaasuusatamisega.. Olen 
seitse kuud reisinud vaalapüügilaeval Arktikas ja seilanud kaubalaeval Aafrika 
läänerannikul. Olen näinud kolme sõda – Sudaani, Buuri ja I Maailmasõda. Mu elus on 
olnud igasuguseid seiklusi...” 

 Kes oli kuulus kirjanik aga elukutselt? 
 
10. Millega  on ajalukku läinud 7.9. 1978.a. sündinud Louise Brown – Mullinder ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Eesti keelde tõlgituna tähendab see „ kandikul kasvav” Traditsiooni kohaselt on tema 
kasvatamiseks vajalikud kolm voorust: ausus, headus ja ilu.Millega on tegemist? 
 
12. 2008. aasta märtsis korraldati juba 6. korda festivali „Muusikamoos”. Kus ja kellele 
korraldatakse seda festivali? 
 
13.Kes on nende 2 portree autor? 

 
 
 
 
14. Mis on erilist Iirimaa esiajaloolises ehitises Uaimh na Gre’ine (pildil) e. Newgrange, et 
selle külastamiseks iga aasta 21. detsembril külastatakse soovijate vahel loterii, lubamaks 
sinna vaid 20 õnnelikku? 

 
15. Kes esineb? 
 
 
 
 



16. Mis taimega on tegemist? 
 Kirjeldus: Tavaline, mitmeaastane roomav niidutaim,Kõrgus kuni 10 cm, kuid varte 
pikkus 10...30 (ja rohkemgi)cm.Lineaalsed 4 mm pikkused 3...4 seemnega kaunad. Seemned 
munajad kuni ümmargused, kollased- pruunikad.Mõlemasugulised kaheli õiekattega õied. 
Tupp liitlehine, süstjate teritunud hammastega. Kroon valge, harvem roosaka või roheka 
varjundiga, pärast õitsemist pruunikas, kaks korda tupest pikem. Õied koondunud 40 – 80 
kaupa. Putuktolmleja. Õitseb maist septembrini. Paljuneb seemnetega ja vegetatiivselt 
roomavate varreharude juurdumise teel. Rahvapärased nimed: härjapea, maahumal, jaanirohi.  
Kasutada saab seda nii teena kui hautisena. Hautist pannakse kompressina paistetanud 
kohtadele, et paistetus alaneks. Teed juuakse aga mitmesuguste haiguste, eelkõige reuma ja 
külmetushaiguste vastu. 
 
17.Kauplustes müüakse rohelisi ja musti oliive igasugu erinevate lisanditega. Mis on 
tegelikult roheliste ja mustade oliivide vahe? 
 
18. Ka Eestis toodetava Baieri leiva koostises on selle taime purustatud seemneid. 
 Roomlased arvasid, et ta röövib mullast teistele taimedele mõeldud toitubnagu hunt 
karjast lambaid. Eestlased on teda nimetanud hundioaks.Muistsed inkad kasvatasid teda oma 
toidulaua rikastamiseks juba 4000 aasta eest. Tänapäeval on suurimaks tootjamaaks- 
kasvatajaks- eksportijaks Austraalia. Toorena on taime seemned mürgised, spetsiaalse 
töötlusega aga heade maitseomadustega ning väga toitvad. Mis taimega on tegemist? 
 
19.Mis annab pildil oleva isase rohevindi sulestikule kuldse värvitooni, kodukana ja tedrekuke 
harjale punase värvi ? 

 
 
 
20. Kes laulab? //asendusküsimus: Euroopa ja muu maailm peab tänapäeval kartma 3 
venelast: Vladimir Putinit, Dmitri Medvedevit ja Aleksei Millerit. Kes on A. Miller? 
 
 
21.Väliseesti kirjanik Katrin Jakobi (1909 – 1986) oli H. Visnapuu preemia laureaat. Tuntum 
oli tema abikaasa, erialalt inglise filoloog ja Gainsville’i (Florida) ülikooli inglise kirjanduse 
professor, Eestis tuntuks saanud aga eesti kirjandusloo uurimise ja sellealaste töödega. Kes? 



 
 
 
22. Kelle looming?Kirjanik, kriitik, publitsist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.1978.aastal ilmus Lundis ja 1998.a Tallinnas trükist ulmejuttude kogumik „Projekt 
Victoria ehk Kuus lugu tuntu ja tundmatu vahemailt„ kirjanikult, kelle tuntud teosed – 
romaanid, jutustused, näidendid - olid hoopis teisest vallast. Ometi sai kogumik  väliseesti 
noorsookirjanduse Lauri preemia. Omamoodi oli see sümboolne, sest ta oli Eestis töötanud 
just kooliõpetaja ja –juhatajana. Rootsis töötas ta 23 aastat Kuningliku Draamateatri 
raamatukoguhoidjana. Kes on see kirjanik? 

24. Kelle või mille sümbol on pildil olev Arbi mänd?  
 

„Säästueelarve” 
Olen alati teadnud 

Et olen Eesti 
Seda ka siis kui Eesti 

Oli veel Vene 
Minu piirid on Eesti piirid 

Mingeid läbirääkimisi 
Pole ma pidanud 
Kui siis iseendaga 

Vot selle keha annan ma Eestile 

Minus on informatsiooni 
Mille võib maha ärida 

Ja aidata Eestit 
Säästa Eestit 
Kõiki Eestisid 

Esimesi ja teisipäevi  
Prügikastide ja pilvelõhkujate 

Tantsivate peaministrite 
Laulukaare all 

Laulva petetud inimmassi 
........................................ 

Selle nimel 
Selle eest 

Tasub elada 
Surra 



25.Autor ja esitaja 
 
 
26. 12. oktoobril 1492 maabus Kolumbus Uues Maailmas saarel, mis ristiti San 
Salvadoriks (Pärismaalased nimetasid seda Guanahaniks). Millise praeguse riigi territooriumil 
see saar asub? 
 
27. Ta sündis 12. oktoobril 1350. Tema vanaisaks oli Ivan I Kalita, tema isa Ivan II Ilus 
(või Vagur) valitses vaid 6 aastat. Moskva suurvürstiks krooniti ta juba tosina aasta vanuselt. 
Tema suurimaks teeneks loetakse võitu Kulikovo lahingus 1380. aastal. Oma testamendis 
(1389. a) jättis ta esimest korda mainimata vajaduse sõita Kuldhordi jarlõki järele ja ta 
järeltulija Vassili I seda ka ei teinud! Kes oli see noorelt lahkunud enesekindel Moskva 
suurvürst? 
 
28. 12. oktoobril 198 aastat tagasi ühe pulmapeo ajal otsustas noorpaar pealinna rahvale 
„välja teha“. Pidu kujunes meeleolukaks ja muutus kestvaks traditsiooniks (on ära jäänud vaid 
6-l korral!). Mis pidu see on? 
 
29. Seda fotot on erinevatel aegadel kasutatud nii 3 kui 4 isikuga. 

  
        Voroshilov ja Molotov on suunanud pilgud mehele, keda sellel pildil pole!  
       Kes STALINI KÕRVALT PUUDUB? 
 
30. Operetis Jaaniöö kõlas juba 1911. aastal „Komtess Adelheid von Schönbergi kuplee“- 
sõnad Paul Pinna, viis Adalbert Wirkhaus. Siis esitas seda Pinna. Kes aga esitab selle kuplee 
praegu? 
  
31. Lubaksin endale veel ühe urgitsemise tänases kuupäevas! Täna 107 aastat tagasi 
nimetas president Th. Roosevelt Executive Mansioni ametlikult ümber teise nimega, seda 
nime kannab see tänapäevani! Mis nime all tunneme meie seda praegu? 
 
32. Keskajal nimetati seda koletisrassi blemiideks või atsefaalideks. Nende kombed 
tekitasid kristlastes õudust- ehk seepärast kandis üks Saharas servas elav rahvas seda nime!? 



Sir Walter Raileigh olevat oma reisidel neid kohanud aga Guyanas. Mille poolest nad teistest 
erinesid? Ehk- mis neil puudus? NB! Tõlkige atsefaal emakeelde! 
 
33. See kultuurtaim ORYZA SATIVA või ka ORYZA GLABERRIMA omab erinevaid 
vorme- indica, javonica, tinawon, unoy, japonica basmati jne. Draviidi keeles on ta VARI, 
pärsia keeles VRIHI, meie keelde on nimetus tulnud araabia keelest hispaanlaste vahendusel. 
Mis taim see on? 
 
34. Mis linna vaateid näete?   
-panoraam ; vanalinna keskus; lennujaam 
 

 
35. Kes on muusika autor?  
 
36. Prantsusmaal AZERTY, Saksamaal QWERTZ, Itaalias QZERTY, Inglismaal 

QWERTY. Millelt neid sõnu lugeda saab? 
 
37. Kelle päevaraamatu esimesed sissekanded need on?( katkend lisalehel) 
 
38. Astronoomiahuviline leiab Kaksikute tähtkuju öötaevast vaevata, aga äkki ei tea ta 

kaksikuid nimepidi?! Kes on need mütoloogilised kaksikud? 
 
39. Marko Matvere võtab nüüd issandat kiita! See lugu on salvestatud spetsiaalselt ühe 

kuuldemängu tarvis. Mis on selle kuuldemängu/teose pealkiri? 
 

 



40. Kes on selle viimasel kümnendil kuulsaks saanud maali autor? 

 
41. Pakun lugeda Meie Isa Palvet ühes kirillitsas kirjutatud keeles.  
 See keel olevat ainuke, kus kirillitsale on lisatud „õ“ veel ühes variandis  
 (a ja e kokku kirjutatutena). Mis keel see on? NB! Keele igapäevaseid  
 kasutajaid on u. 100 000. 

 
42. Idee oli paar aastat vanem, tegevus algas aga mihklipäeval 54 aastat tagasi ja kestab 
siiani. Sellega on seotud olnud Eduardo Amaldi, Felix Bloch, Cornelis Bakker, John 
Adams, Victor Frederik Weisskopff jne. Ka eestlased ei puudu tuhandete osalejate hulgas! 
Lisada võiks veel kohanimesid: Meyrin, Bossy, Ferney- Voltaire, Ornex. Mis see on? NB! 
Vastus võib olla pikk või lühike – aga mitte alla 4 tähe! 



 
43. Kelle hauakivile raiusid vaenlased järgmised sõnad (tõlge!): „MÖÖDUJA, ÄRA 
KURVASTA- KUI MINA ELAKSIN, OLEKSID SINA SURNUD“? 
 
44. Kes on see linnuke? Kuni 13 cm pikk,  
 pesa ehitab tihti lahtise puukoore ja tüve vahele, 
  eelistab leht- ja segametsi.  
 Kohati pakub tõsist konkurentsi puukoristajale! 
 Pesitseb Euroopas, Aasias ning Põhja- ja  
 Kesk-Ameerikas. Mõningat rännet võib esineda  
 märtsis-aprillis ning septembris-oktoobris,  
 peamiselt on siiski paigalind.  

 
45. See seiklusrohke elukäiguga mees/paremal/ (sõitis merd, karjatas Argentiinas veiseid 
ja kogus rahvalaule) oli laval ligi 70 aastat, juba eluajal püstitati talle ausammas 
sünnilinna ja postuumselt pealinna. Eestis on tema laule esitanud mitmed ansamblid ja 
eriti Marko Matvere. Kes on see kodumaal rahvalauliku staatusesse kinnistunud mees? 
 
46. Esimese sellise seadeldise olevat 1714. aastal konstrueerinud Henry Mill. 

Kasutuskõlblike masinatega said hakkama William Austin Burt(1829), Charles 
Thurber(1845), Giuseppe Ravizza(1855). Täiustamisega tegeles ka vaimulikke (neil 
sellist asja ju väga vaja!)- Isa Francisco Azavedo sai 1861 Brasiilia keisrilt lausa 
kuldmedali! Mugavusi lisas seadeldisele puuraidur Austriast, pankur USA-st ja pastor 
Taanist. Parima variandi autorid olid ameeriklased Sholes, Glidden ja Soule, kes oma 
patendi (nr. 79265) 12 000 dollari eest ühele õmblusmasinaid tootvale firmale müüsid. 
Tootmine jätkus tõusvas joones peaaegu XX saj. lõpuni! Mis seadeldis see on? 



47. Tõenäoliselt 1614. a. kirjutatud dokument on lepingu kinnituskiri.  
 Vigases ladina keeles paremalt vasakule kirjutatud tekst leiti Pariisi kohtu arhiivist!  
 Kinnituse on omakorda kinnitanud üks pool seitsme allkirjaga.  
 Kes on need seitse allakirjutanut ühise nimega?  

 
 
48  Keemikutel on kombeks kõike sümbolitega tähistada, eriti keemilisi elemente. Sageli 
 füüsikud laenavad neilt tähistusi! Mida tähistavad D ja T keemikutel-füüsikutel?  
 
 
49. Näete ühe Eestiski käinud suurmehe portreid  
 ülikoolipäevist ja karjääri algusajast. Kes? 

 
 
 
 
 



 
50. Muusika on suurteosest, mida autor nimetab punkooperiks. Muusika autor on 
 filmilavastaja, poeet, helilooja ja laulja. Oma ansambli- The No Smoking Orchestra-
 pani ta kokku oma filmide helindamiseks, paraku sundis kasvav kuulsus teda ka 
 tuuridele ja selle aasta esimesel poolel jõudis ta meiegi pealinna (klubisse 
 ÜBERBLINGEN). Küsimusi on kaks: KES? MIS KEELES LAULDAKSE? 

  
 
 
 
Vastused: 
 
1.Mudilaste unejutt 
2. Hispaanias kajastati teda ajakirjanduses esimesena, USA jt I MS osalejad ei avaldanud infot 
3.1939. -40. aastatel tegutsenud esimesed NKVD välisluurajad Eestis 
4. Ch. Dickens 
5. Olav Ehala ja Jaan Tätte (muusikal „Kaotajad”) 
6. Luksemburg 
7. Hernes 
8. Handi ja mansi – ugri keeled. 
9. Arst.1882 Edinburghi Ülikool 
10. Esimene katseklaasilaps maailmas. 
11. Bonsai. 
12. Pärnu, koolinoortele( õpilased, lapsed, noored) 
13. Albrect Dürer 
14. Vaid talvisel pööripäeval paistab selle sissekäiku päike – 17 minutit. 
15. Guido Kangur („Unuvad õhtud”) 
16. Valge ristik 
17. Rohelised – korjatud toorelt, mustad – valminult 
18. Lupiin 
19. Karotenoidid toidus. 
20. Bob Dylan („Knockin’ on Heaven’s Door”)//asendus: Gazpromi juht 
21. Ants Oras. Katrin Jakobi kodanikunimi oli Lidia Lüüs- Oras 
22. Toomas Raudam 
23. August Mälk. 
24. Elva linn 



25. Betti Alver, Katrin Saukas.  
26.Bahama 
27. Dmitri Donskoi 
28. Oktoberfest 
29. Nikolai Ježov 
30. Ondrek Ojari 
31. Valge Maja 
32. Peatud, puudus pea 
33. Riis 
34. Krakow 
35. Wagner 
36. Arvutiklaviatuur/ kirjutusmasin 
37. V. Panso ( Päevaraamat 1931-) 
38. Castor(Kastor); Pollux (Polydeukes) 
39. Ekke Moor 
40. J. A. Whistler ( Ema portree) 
41.Osseedi keel 
42. CERN 
43. Robespierre 
44.Porr 
45. Evert Taube 
46. Kirjutusmasin 
47. Kuradid 
48. Deuteerium, Triitium 
49.O. Von Bismarck 
50. Emir Kusturica, mustlaskeel. „The Time of Gypsies”vt.ka http://kustu.com  
 


