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1. Selle nümfi ülesanne oli oma lakkamatu jutuvadaga juhtida kõrvale Hera tähelepanu, samal 
ajal kui tema sõbrannad Zeusiga armastust jagasid. Seda teada saades sai ta Heralt karistada 
– temalt võeti kõnevõime ja tal oli edaspidi võimalik korrata ainult teiste poolt öeldut. 
Hiljem, armudes Narkissosesse, ei suutnud ta seetõttu oma tundeid väljendada ja suri. 
Küsime nümfi nime. Pildil J.W. Waterhouse`i maal Narkissosest ja nümfist (1903). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. See Vene tsaar valitses „segaduste ajal“ 1606 – 1610.a ning teda iseloomustati kui tühist, 
valelikku ja kõiki kahtlustavat kõhetut krimpsus näoga vanameest, kes oli pigem kaval kui 
tark. Pidev sõda Vale-Dmitri II-ga sundis teda 1609.a sõlmima lepingu rootslastega, kuid 
Rootsi-Vene ühisväed purustati poolakate poolt ning ta võeti vangi. Suri vangistuses 
Varssavi lähedal asuvas Gostynini kindluses 12.09.1612.a . Kes? 
 

3. „Ainsa päevaga olid prantslased kaotanud umbes 17 000 meest ja üle 100 000 sõduri langes 
vangi. Saksalased kaotasid lahingus umbes 9000 meest. Napoleon III vangilangemine ja 
alistumiskirja allakirjutamine tema poolt 2. septembril tähendasid Prantsuse impeeriumi 
kokkuvarisemist.“ Millisest lahingust on jutt? Olgu lisatud, et samanimelise lahinguga algas 
II Maailmasõjas Prantsusmaa vallutamine Saksa vägede poolt. 
 

4. Näete pildil USA kõrgeimat sõjaväelist autasu. Kuidas seda nimetatakse? 
 

                       
 

5. See Püha Laurentsiusele pühendatud kirik ehitati 13. sajandi lõpul kolmelöövilise 
kodakirikuna. Sõdades korduvalt küll kannatada saanuna on kiriku esialgne ilme hästi 
säilinud. Kirik oli algselt kohandatud ka kaitseehitiseks. Kiriku fassaad on rikkalikult 
kaunistatud. Väga omapärane on ehituslikult koori kuppelvõlv. Kiriku altarimaali on teinud 
Tõnis Grenzstein ja puunikerdused Jaan Koort. Kirikus on pastoritena töötanud kirjamees 
Adrian Virginius, raamatuköitja Johann Arens, luuletaja Martin Lipp. 
2006 a.on kirik ka eesti postmargile jõudnud. Kus asub küsitav kirik? 
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6. Viimasel ajal on palju räägitud Eesti krooni devalveerimisest. Kui optimistlike prognooside 
kohaselt võiks devalveerimine jääda 10% piiresse, siis skeptikud räägivad ka 20-st ja enamast 
protsendist. Ühe devalveerimise on Eesti kroon juba üle elanud – see juhtus 28.06.1933.a . Mitme 
protsendi võrra krooni devalveeriti? Õige vastus 2 punkti, +/- 5% annab 1 punkti. 
 
7. Peale Vene-Gruusia konflikti 2008. a augustis tekkisid maailmakaardile 2 uut „riiki“ – Lõuna 
Osseetia ja Abhaasia. Olgugi, et neid moodustisi on ametlikult tunnustanud vaid 3 riiki, on neil oma 
„presidendid“, kes said vaid aasta tagasi piiramatult teleekraanil poseerida. Kas mäletate ka nende 
nimesid? 
 

     
 
8. Maineka äriajakirja Fortune andmetel osutus 2008.a maailma kõige kiiremini kasvavaks 
ettevõtteks Kanada firma RIM (Research In Motion). Edetabeli koostamisel arvestati viimase kolme 
aasta kasumit, käivet ja investeeringutelt saadud tulu. Kuigi ettevõtte toodang on eriti populaarne 
ärieliidi hulgas, kasutavad selle ettevõtte toodangut ca 30 miljonit inimest üle kogu maailma. Eestis 
kahjuks nende toodangut ametlikult ei müüda. Mida toodab ja millist kaubamärki kasutab RIM? 
 
 
9. See ühing (taas)loodi 10.06.1995.a Pärnu lähedal ning 
võeti 1996.a jaanuaris liikumise Maailmaorganisatsiooni 
liikmeks. 01.07.1999.a õnnistati organisatsiooni lipp EELK 
Toomkirikus ning sama aasta suvel pandi nurgakivi ühingu 
õppekeskusele Tagametsas Järvamaal, mille peahoone – 
eelmise sajandi algusest pärit Jahiloss – sai lõpuks 
renoveeritud 2005.a juunikuuks. Ühingu embleemi näete 
juuresoleval pildil. Millisest ühingust on jutt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Küsime heliloojat! 
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11. Selle riigi lipukujunduses vapikilp seisab basaltkaljul. Vappi toetavad neli riigi kaitsjat - sõnn, 
hiidkotkas, lohe ja hiiglane. Riigi rahvuslind on jahipistrik ning kuulete ka riigi hümni „Oo, meie 
maa Jumal“ Mis riik? 
 
12. Selle suusakuurorti keskne mägi on 2181 m kõrgune tipp, mis kannab küsitava linnaga sama 
nime. Alaliselt elab linnakeses kõigest ca 10 000 elanikku,  kuid iga aasta külastab kuurorti 2 
miljonit turisti. Turismiäri hoogustus alles 1960ndatel, kui ehitati esimesed korralikud teed, enne 
seda oli piirkond üsna metsik – puudus elekter jms. Linn on 2010. aasta taliolümpia peamiseks 
võistlusareeniks. Linna nime aitab meenutada ka mõtlemine ühele komöödiafilmile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. See jõgi saab alguse samanimelises külas asuvast Allikajärvest ja suubub Pärnu jõkke Särevere 
aleviku lähedal. Seega maakilva finaalis käinutele peaks ta kohe meenuma. Jõgi on 25 km pikk ja 
kalameeste hulgas hinnatud hea forellipüügikohana. Jõele on rajatud Särevere paisjärv. Mis jõgi? 
 
14. See Austraalia rahvuspark moodustati 1959. Aastal ning tema suurus on käesoleval ajal 2478 
km². Aborigeenidele on see paik püha ning seda seostatakse esiisadega ja müütilise vikerkaaremao 
Gurangatchi eepilise teekonnaga. Rahvuspargi klimaatilised ja maastikulised iseärasused on 
võimaldanud üle 70 taimekoosluse tekke, registreeritud on üle 1000 õistaimeliigi ja seal kasvab üle 
90 eukalüptiliigiga mets. Rahvuspark on alates 29.11.2000.a kantud UNESCO Maailmapärandi 
loodusmälestiste nimekirja. Küsime rahvuspargi nime. 
 
15. Briti meresõitja, piraat ja kirjanik, sündinud u 1552.a . Oli Briti merejõudude ülemvõimu 
kindlustaja Hispaania üle Uues Maailmas. Aastatel 1580-1581 viibis Iirimaal ja võitis kuninganna 
Elizabeth I soosingu, kes tõstis ta 1584.a aadliseisusse. 1595.a oli hõivatud oma esimese 
ekspeditsiooniga Guyanasse, kus otsis tagajärjetult Eldoradot; aasta hiljem osales Cadizi 
vallutamisel. Pärast Elizabeth I surma 1603.a ja James I tõusu troonile langes põlu alla ning pandi 
väidetava riigireetmise eest Toweri vanglasse. Oli vanglas 13 a ja kirjutas seal „Maailma ajaloo“.  
Poodi losshoovis 7.11.1618 a. Tema kirjanduslik looming – absurdi ja liialduste segu – on väga 
mahukas. Ka temast endast on kirjutatud arvukalt raamatuid. Kellest jutt? 
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16. Küsitav on Ameerikast Euroopasse sisse toodud vähiliik, mis kuni eelmise aastani oli 
inimtegevuse tulemusel levinud kõikides Euroopa riikides peale Eesti ja Norra. Siiski avastati 
esimesed isendid eelmisel aastal Põhja-Eestist Mustjõest. Tegemist on sissetungijaga, kes on küll 
immuunne vähikatku vastu, kuid kannab seda ise edasi. Ka tema tarbimisväärtus on tavalisest 
jõevähist madalam. Välimuselt on küsitav sinakasmust kuni punakaspruun, sõrad on alt punased. 
Sõra kahe haru hargnemiskohal on liigese umber helesinine kuni valge piirkond, mille järgi liik on 
ka oma nime saanud. Vähiliik? 
 
17. See päev tähistab kirikukalendris Püha Gertrudi surmapäeva. Eesti rahvakalendris tähistati seda 
peamiselt Lõuna-Eestis ning eriti populaarne oli päev lätlastel. Sel päeval ei tohtinud külvata, pesu 
pesta ega pead kammida. Looduses keerab karu end käpuli, putukatel ja ussidel tuleb elu sisse ja 
siga hakkab end ise toitma. Sel päeval tuli kindlasti lõnga kerida, see pidi tõrjuma usse ja putukaid. 
Lätis liikusid ringi .......sandid, kes kontrollisid laste lugemisoskust. Neil olid kaasas suured käärid, 
millega nad ähvardasid laiskadel lastel ja kehvadel lugejatel kõhu lõhki lõigata ja soolikad välja 
võtta või hoopis keele ära lõigata ja tagumiku külge õmmelda. See oli ka eestlastel 19. sajandil 
tuntud lastehirmutamisviis. Mis rahvakalendri tähtpäev? 
 
18. See korvõieliste sugukonda kuuluv ühekojaline rohttaim Cichorium intybus on laialdaselt 
levinud kogu maailmas. Taime kõrgus on kuni 1,5 meetrit ja tema õied on tavaliselt sinised, harva 
roosakad või valkjad; juured lihakad ja kibedamaitselised. Kasvab peamiselt umbrohuna 
teeservadel, põldudel, kraavide ääres, samuti kultuurtaimena aedades. Hea meetaim. Mis taim? 
 
19. See hakisuurune arktiline merelind Cepphus grylle pesitseb kaljustel ja kivistel randadel; meil 
haruldane haudelind. Läbirändajana ja talvitujana merel väikesearvuline. Toitub kaladest ja teistest 
väikestest loomadest, mille järele sukeldub peaaegu merepõhja. Iseloomulik on kiirete vuhisevate 
tiivalöökidega sirgjooneline lend ja silmapaistvad valged tiivalaigud. Nimetage lind. 
 

   
 
20. Kuigi pärismaalased tundsid seda vääriskivi juba ammu, avastas Manuel de Souza ta 
gemmoloogia jaoks alles 1967.a Kivi värvus on reeglina kahvatusisine ning teda kasutatakse ehetes 
peamiselt koos teemantidega. Kuulsuse saavutas kivi eelkõige filmistaar Elisabeth Taylori ehtena. 
Tänapäeval kuulub kõige ihaldatumate vääriskivide hulka. Kivi leiukohad asuvad kõik ühes riigis 
ning sellelt riigilt on ta saanud ka oma nime. Nimetage kivi või riik. 
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21. See 1965.aastal Inglismaal sündinud tsiklimees (vasakpoolsel pildil) pälvis superbike`i klassis 
oma karjääri jooksul 109 poodiumikohta (sh 59 etapivõitu) ning tuli 4-kordseks maailmameistriks. 
Tee tegevsportlasena lõppes õnnetu kukkumisega 2000.a Phillip Islandi GP-l Austraalias.   
 

  
 
22. Millisel spordialal antakse alates 1987.a välja Webb Ellise karikat? (Parempoolne pilt) 
 
23. Jalgpalli MM-võistluste Euroopa tsooni kvalifikatsioonimängud alagruppides on lõppenud ja 
alagruppide võitjad tagasid pääsu finaalturniirile LAV-i. Üks Euroopa riik tagas pääsu MM-
finaalturniirile esimest korda. Mis riik? 
 
24. Kes on pildil? Vihjena võib lisada, et tegemist ei ole Jaak Mae vennaga! 
 

 
 
25. 2004.a said Jaapani sumoliidult kutse kaks 19-aastast noort eesti meest. Neist ühe, Baruto 
(kodanikunimega Kaido Höövelson), tegemisi teame me hästi. Teine, Kitaouji, kellele ennustati 
profisumos suurt tulevikku, naases Jaapanist juba mõne kuu möödudes. Kas mäletate Kitaouji 
kodanikunime? 
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26. Sündis 1908. aastal Bakuus. Teoreetilise füüsika koolkonna rajaja, NSVL TA akadeemik 1946, 
mitme välisakadeemia liige. Uurimusi tahke keha ja vedelike teooria, hüdrodünaamika ja füüsikalise 
kineetika, kvantmehaanika, väljade kvantteooria, tuumafüüsika ja elementaarosakeste teooria alal. 
Esitas 1930 metalli vabade elektronide diamagnetismi teooria, tuletas 1936 hõreda plasma 
kineetilise võrrandi, tõestas 1935 ferromagneetiku domeenstruktuuri olemasolu, lõi 1935-1937 
faasisiirete teooria jne. NSVL riiklik preemia 1946, 1949, 1953; Lenini preemia 1962. Sai 1962.a 
liiklusõnnetuses üliraskeid vigastusi, millest ei paranenud. Suri 1968. a Moskvas. Kes? 
 
27. Küsitav (sündinud 1955) on keeleteadlane ning tõlkija. Alates 1996. aastast töötanud Eesti Keele 
Instituudis erinevatel ametikohtadel (praegu vanemteadur, olnud ka teadusdirektor). 2007. aastal 
pälvis Wiedemanni-nimelise keeleauhinna. Ta on uurinud eesti ja teiste läänemeresoome keelte 
grammatikat, samuti avaldanud artikleid eesti varasema piiblitõlke tekstoloogiast. Tõlkinud heebrea 
ja prantsuse keelest. Tuntud on ka küsitava vanemad ja abikaasa. Kes? 
 
28. See nääre asub inimese vaheajus, ovaalse punakaspruuni organi mõõtmed on tagasihoidlikud: 
pikkus 8-15, laius 6-10 ja paksus 4-6 mm. Nääre on arenenum enne suguküpsuse saabumist ning 
vahendab valgussignaalide mõju öö ja päeva vaheldumise rütmidele ja soo jätkamisele. Alates 7. 
eluaastast hakkavad näärme koed asenduma sidekoega. Loomadel tuntakse seda elundit nn 
kolmanda silmana ja temaga seostatakse valgustaju. Evolutsiooniliselt on see inimeselgi kolmanda 
silma jäänus. Mis elund/nääre? 
 
29. Seda tänapäeval ülitavalist leiutist tutvustas esmakordselt 1932. a Wallace Flint oma kraaditöös. 
Tänapäevase kuju andsid leiutisele aga kolm Drexeli tehnoloogiainstituudi tudengit, kes võtsid 
eeskujuks laialt levinud morse. Patent leiutisele väljastati 07.10.1952.a. Esialgu kasutati seda 
transporditööstuses. Mis leiutisega on tegu? 
 
30. See 42-meetri pikkune laev valmis 1942. aastal ning uppus 8.01.1996.a kokkupõrkel pargasega 
Singapuri sadamas. Laev tõsteti küll 8 päeva hiljem pinnale kuid remondi rahastamine ning 
hilisemad vaidlused pärijate vahel viisid selleni, et aluse restaureerimine peatus kolmeteistkümneks 
aastaks. Alles 2008.a Šveitsi kellatootja IWC Schaffhauseni toodetud, laeva nime kandva  
luksuskronograafi müügist saadud tulu ning erinevate fondide tugi on viinud selleni, et alates 2009.a 
märtsist asub laev Piriou laevatehases remondis. Kas oskate nimetada selle kurva saatusega laeva 
nime? 
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31. Pildil (all vasakul) on Jaak Soansi poolt loodud ning Valga Säde pargis 17.10.2009.a pidulikult 
avatud skulptuur. Kellele on see skulptuur pühendatud? 
 
32. Küsitav sündis 1939. aastal ning lõpetas Londoni ülikooli keeleteaduse alal. Peale ülikooli 
lõpetamist töötas ta erinevates Briti saatkondades Euroopas. Peale abiellumist elas ta Sambias ja 
Saksamaal, praegu elab ta Inglismaal. Oma kirjanikukarjääri alustas ta ajalooliste juttude 
avaldamisega, kuid peagi hakkas ta kirjutama kriminaalromaane, mis tõid talle ka rahvusvahelise 
edu. Tema teostes tegutsevad inspektor Alan Marbky ja tema sõbratar Meredith Mitchell, kes 
uurivad kriminaalseid vahejuhtumeid klassikalises Inglise maakoha miljöös. Eesti keelde on tõlgitud 
14 autori teost, neid viimane "Väsimatu kurjus" ilmus käesoleval aastal. Kes? 
 
33. Käesolev aasta on olnud sellele näitlejale erakordselt edukas - varakevadel Eesti teatri 
parim meesnäitleja, suve hakul pärjati Belgia ansambel Grandelavoix, mille koosseisu ta 
kuulub, ülimaineka Edisoni auhinnaga keskaja ja renessansimuusika kategoorias, samuti 
pälvis ta Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia. Kellest jutt? 
34. Parempoolsel pildil olev naine on sündinud 1950.a Iraanis. Olles lõpetanud Bagdadi ülikooli 
matemaatikuna, siirdus ta arhitektuuriõpingutele Londonisse. Tundub, et õpingud läksid asja ette, 
sest ta on ainsa naisena pälvinud 2004.a maineka Pritzekeri arhitektuuripreemia. Töötades 
õppejõuna USA-s, Saksamaal ja Austrias on ta samal ajal loonud hulgaliselt arhitektuuripärleid – 
Bridge Pavilion`i Zaragozas, Phaeno Science Center`i Wolfsburgis, BMW Central Building`i 
Leipzigis jne. Ka spordisõpradele on ta mõelnud – nii näiteks on tema loodud Bergiseli 
suusahüppetorn Innsbruckis ning tema kavandite järgi ehitatakse ka 17500-kohaline Londoni 
olümpiaujula. Küsime arhitekti nime. 
 
35. Muusika 
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36. Seda sarja vändati ühtekokku seitse hooaega – 2002 – 2008.a . Sarja aluseks on reaalsetel 
sündmustel põhinev, nn Ramparti politseiskandaal, milles Los Angeles`i politseijaoskonnast avastati 
politseinike grupeering, kes kasutasid tänavatel korra tagamiseks illegaalseid ning vägivaldseid 
võtteid. Sari pidigi algselt kandma nime „Rampart“. Keskses osas on neljaliikmeline „löögirühm“, 
kes peale illegaalse korrakaitse tegelevad ka rahapesuskeemide turvamise, ning seeläbi kasumi 
teenimisega. Sari on linastunud ka Eesti telekanalitel. Mis sari? 
 
37. See märulimeister Michael Bay („Con 
Air“, „Armageddon“, „Kaljukindlus“)  
poolt lavastatud ulmefilm esilinastus 
2007.a ning sai kohe suure menu osaliseks 
– kahe aastaga on linastustest teenitud 709 
miljonit dollarit. Selle aasta suvel 
ekraanidele paisatud filmi teine osa on 
olnud veel edukam – tänaseks on kogutud 
kassatulu 833 miljonit dollarit. Peaosades 
Shia LaBeouf, Megan Fox ja Josh 
Duhamel. Mis filmist jutt? Vihjeks foto. 
 
 
 
38. Eesti maalikunstnik, eluaastad 1902 – 1980. Õppis 1918 – 1921 A. Laikmaa juures, lõpetas 
„Pallase“ 1940. 1957 – 1973 õppejõud ERKI-s (1966.a professor, a-ni 1966 maalikateedri juhataja). 
Peamiselt loonud valgusküllase koloriidiga maastikumaale, aga viljelenud ka portree- ja lillemaali.  
1960. a-il pühendus söejoonistusele. Kes?  
Vasakul pildil „Maastik“ 1940, paremal „Keraamikatööstus“ u 1947. 
 

 
 
39. Küsime kunstivoolu, mis tekkis Venemaal 1913.a. See on geomeetrilise abstraktsionismi vorm, 
mis lähtus kubismist ja futurismist. Selle kunstivoolu lõpptulemus, ruumi puhas väljendus, on 
seotud punktiga, kus vorm, värv ja ruum ühinevad. Voolu rajaja Kazimir Malevitš.  
 
40. Küsitav on hispaania kitarrist ja helilooja (1852 – 1909). Kuna isa oli algselt ta kitarriõpingute 
vastu, siis jooksis poiss mitu korda kodust ära ning elatas end kitarristina Barcelonas ja Valencias. 
Ta lõpetas Madriidi konservatooriumi kitarri ning kompositsiooni alal ning sai oma instrumendil 
tõeliseks virtuoosiks. Teda kutsutakse ka „Sarasateks kitarril“ ning tänu temale tõusis kitarri kui 
soolopilli tähtsus tunduvalt. Ta on ka maailma ühe enim kuuldud meloodiajupi autor – nn Nokia 
tune on pärit tema kitarripalast Gran Vals. Kes? 
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41. Näete pildil Kagu-Aasia rahvaste delikatessrooga. Tegemist on keedetud pardi- või 
kanaembrüoga, mida soovitatakse süüa otse munakoore seest. Soovitatakse tarbida koos õllega. 
Küsime selle roa nime. 
 

  
 
42. See bränd loodi 1983.a Itaalias. Innovatiivsed ja värvikad, kohati ekstsentrilised rõivad 
saavutasid kiiresti tuntuse. Selle firma rõivastesse olid riietatud 2006.a Torino OM-i 
avmistseremoonial osalenud ning selle tootemärgi poolt valmistatud riideid kasutas 
Madonna oma 2008.a kontserttuuril “Sticky & Sweet”. Tuntud on ka firma parfüümid – 
olgu nimetatud “Glamour”, “Couture!”, “Cheap and Chic”, “Oh!” ja “Uomo?”. Nimetage 
bränd!     
 
43. Selle lapsi hullutava lauamängu lõid rahvusvahelised firmad Sega Toys ja Spin Master, 
võttes aluseks Mitsuo Hashimoto 2007.a valminud 52-osalise joonisfilmi. Mäng koosneb 
metallist mängulauast ning magneteid sisaldavatest kuulidest, mis avanevad lauale asetades. 
Võidab see, kellel on tugevam kuul, paremad mängukaardid ja rohkem õnne. Küsime 
mängu nime! 
 
44. See alkohoolne jook on pärit Prantsusmaalt ning seda toodetakse samanimelises 
regioonis. Peale tammevaadis laagerdumist villitakse jook spetsiaalsetesse pudelitesse, 
mida kutsutakse Dame Jeanne. Jooki destilleeritakse vaid ühe korra, seetõttu on ta 
samalaadsetest jookidest vähemkvaliteetne. See ei kehti aga vanemate aastakäikude kohta – 
märgiga hors d'âge märgitakse jooki, mille kõige noorem komponent on vähemalt 10 aastat 
vana. Gaskoonlaste seas on jook väga populaarne; tootjate seas prevaleerivad väiketootjad. 
Mis jook? 
 
45. Kes laulab? 
 
 
 

 


