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1 Kes oli see müütiline patriarh, kelle pojad Aeolus, Dorus ja Xuthus panid aluse vastavalt 
aioolialaste, doorialaste ja ahhaialaste hõimudele. Patriarhi vanemad olid Deukalion ja Pyrrha – 
ainsad inimesed, kes elasid üle Zeusi korraldatud veeuputuse. 

2 1980ndate aastate keskel tegutses eesti lavadel omanäoline kvartett – sinna kuulusid Erich 
Krieger, Mart Mikk, Jaak Johanson ja Laimis Racenajs. Viljeleti omanäolist harmooniat – nii 
olevat laulnud teatud asutuses järjekorras seisjad, sellest tulenes ka kvarteti nimi. Mis oli selle 
kvarteti nimi? 
 

3 See 1950. aastal sündinud mees, Queens 
Park Rangersi jalgpalliklubi omanik, on 
hariduselt maamõõtja. See kaunite 
naiste lemmik, kes on abielus endast 30 
aastat noorema Wonderbra modelli 
Elisabetta Gregoraci’ga (fotodel), on ka 
Heidi Klumi tütre Helene isa. Kes? 

  
4 Selle korvõielise taime visadus on imekspandav – kohati suudab ta juba märtsi lõpul oma õisikud 

külmal savimaal valla lüüa. Taime pärislehed olid enne tualettpaberi leiutamist õige hinnatud. 
Keskajal kutsuti taime „filius ante patrem” – poeg enne isa. Mis taim? 
 

5 Pildil on ehk kõige tuntuma Bondi pilava seriaali kangelased, KAOS’ega 
võitleva CONTROL agendid 86 ja 99. Mis seriaaliga tegu? 
Peategelase nimi sisaldub pealkirjas. 
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6 Vassili Hudjakovi maal „Kähmlus Soome salakaubavedajatega” ja Nikolai Schilderi maal 
„Kiusatus”, mida teile näitame, pole just eriti tuntud, kuid nad panid aluse millelegi üsna olulisele. 
Millele? 

 
7 Mandri-Itaalia suurim ja väikseim maakond on naabrid (kaardil 

nr. 13 ja 19). Nimetage need. 

8 USA sõjaminister (secretary of war) 1925-1929 ja Filipiinide kuberner 1929-1932 oli omanimelise 
auhinna esimeste võitjate hulgas. Kes? 
 

9 Tema romaan „Jeesus Kristuse evangeelium” on uus versioon Jeesuse elust, milles tal on 
armulugu Maarja Magdaleenaga ning ta vaidleb Jumalaga (kes on selle raamatu kaabakas). Teisi 
tuntumaid teoseid: „Kivist parv”, „Baltasar ja Blimunda”, „Patu maa”. Kes on see kirjanik, seni 
ainus oma maa kirjandusnobelist? 
 

10 Kuulete esinemas ansamblit, mis on saanud omale nime peamiselt lesbide poolt kasutatava 
seksuaalpoosi järgi. Ansambli seni populaarseim lugu on „I Don´t Feel Like Dancin“. Ansambli 
lauljaks on lopsakas Ana Matronic (kodanikunimega Ana Lynch). Milline ansambel? 
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11 Millisele kohalikule kangelasele on see Aasias asuv monument püstitatud? See tänane 
sünnipäevalaps oli kaitseminister aastail 2000-2004. 

                   
 

12 1962. a. valmis Tallinnas Kalevi spordihall. Selle välisseinal on dekoratiivpannoo, mille autoriteks 
on Valli Lember-Bogatkina ja Margarita Fuks. Lindiga naisvõimleja modelliks oli Estonia baleriin 
Ita Kongas, kätlevate sportlaste modellideks kunstnik Vladimir Bogatkin ning üks eesti kirjanik. 
Kes? Selle Avinurme vallast pärit mehe esimeseks tuntumaks teoseks oli 1963. a. lastekirjanduse 
võistlusel eripreemiaga auhinnatud "Metsiku taltsutamine". 

 

 
13 Selle linna rajasid Mileetose kolonistid. Musta mere lõunaranniku ainsa soodsa sadamana kujunes 

see antiikaja suureks kaubalinnaks. 183 – 70 e.kr. oli ta Pontose riigi pealinn. Tegemist on 
tuntuima küüniku Diogenese kodulinnaga. Krimmi sõja ajal purustas Vene laevastik selle linna 
reidil Türgi eskaadri. Mis linn? 
 

14 Kui seda rahuarmastavat loomakest ründab 
dingo, siis võtab ta oma suured jõuvarud 
kokku ning surub kiskja uru lakke kuni see 
lämbub. Looma põhiliseks kaitseks on siiski 
tema tugev tagaosa, mis on suuresti 
moodustunud kõhrest. Ka saba puudumine 
teeb tast raske saaklooma, kui kiskja teda 
maa-alusesse käiku jälitama tuleb. Milline 
loom? 
 

15 See 1735. aastast tegutsev Šveitsi kellatootja kannab oma asutaja nime. 
Firma toodab ainult mehaanilisi kelli 
(nende deviisiks on „Alates 1735. aastast ei 
ole kunagi olnud ... kvartskelli. Ja neid ei 
tule kunagi“).  Vasakpoolsel fotol olev 
mudel „1735“ on üks maailma 
täiuslikemaid kelli, mida toodetakse aastas 
vaid 1 eksemplar.  Firma kellasid on teinud 
tuntuks muuhulgas Jacques-Yves Cousteau 
oma filmis „Le Monde du Silence“ ning 
hiljuti Vladimir Putin, kes kinkis oma kella 
Tuulas relvatehast külastades töölisele 
Viktor Zagajevskile. Milline kellatootja?  
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16 Pildil on 1926. a. Valgas sündinud ja 2009. a. Stockholmis surnud 
mees, keda teenete eest eestluse hoidmisel Rootsis autasustati 2007. 
aastal Valgetähe V klassi ordeniga. Tema kauaaegseks klaveripartneriks 
oli Hilma Nerep-Mossin, viimastel aastatel Klarika Kuusk.  
Tema 1929. aastal Valgamaal sündinud nimekaim on teenekas Tartu 
Ülikooli õppejõud, kirjutanud muuhulgas koos oma õpilase Ants 
Nurmekiviga raamatu „Kesk- ja pikamaajooks“.  
Mis on nende meeste ühine nimi? 

17 See 1931 ehitatud ookeaniaurik, mitmekordne 
Sinise Lindi omanik võeti II maailmasõja ajal 
USA laevastikku, kus talle anti nimi Lafayette. 
Ümberehituse käigus läks laev paraku põlema 
ja leidiski ilma üheski lahingus käinuna 
tulekahju läbi kuulsusetu otsa. Mis laev? 

18 See filmilavastaja ja produtsent,  kelle isa oli kasahh ja ema juut, sündis 1961. aastal Gurjevis 
(praeguses Atõraus). Tema esimeseks filmiks oli  Afganistani sõjast rääkiv „Peshavari valss“ 
(1994). 2004. a. valmis tal ulmepõnevik „Öine vahtkond“ ( й р). 2008. aastal tegi ta 
filmiga „Wanted“  oma debüüdi Hollywoodis. See film, mille ühes peaosas oli Angelina Jolie 
kandideeris ka kahele Oscarile. 09.09.09. esilinastus tema ning Tim Burtoni ühiselt 
produtseeritud animafilm, mis juba esimesel päeval tõi sisse 3 115 775 dollarit. Filmi peamisteks 
tegelasteks on Teadlane ning tema poolt loodud 9 olendit. Kes on see lavastaja ning mis nime 
kannab tema produtseeritud film? 
 

19 Esimese sellise seadme maailmas leiutas 1935. a. šveitslane Willy Müller, tegemist oli umbes 
meetrikõrguse aparaadiga, mis sai eriti populaarseks ortodokssete juutide hulgas, kes sabati ajal ei 
tohtinud ... 60ndatel aastatel tuli USAs müügile Kazuo Hashimoto poolt leiutatud väiksem seade. 
Millest on jutt? 
 

20 Oma esimese maailmameistritiitli võitis Kristina Šmigun 22. veebruaril 2003. a. Val di Fiemmes; 
distants oli 5 + 5 km ühisstardiga suusavahetussõit. Kas mäletate, kes olid hõbeda- ja 
pronksikohal? Näete ka nende fotosid. 
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21 Kes on see ainus inimene Eestis, keda võib kõnetada tiitliga rectrix magnifica? 
 

22 Milline rahaühik? 

23 See Okeaania rahvaste mütoloogias tuntud vembumees püüdis kinni päikese ning keeldus teda 
lahti laskmast enne, kuni too nõustus paistma suvel pika päeva ja talvel lühikese. Et surma võita, 
laskus ta allmaailma ja püüdis surmajumalannat magamise ajal vägistada. Kuid puu otsas istuvad 
linnud pidasid seda vaatepilti naljakaks ja nende naer äratas jumalanna. Too pigistas reied kokku 
ja pressis meie kangelase surnuks. Tema nime kannab üks Vaikse ookeani saari. Kellest on jutt? 
 

24 Prantsuse keemik Gobley sai 1846. aastal munarebu töötlemisel eri lahustitega kord väikese 
koguse pehmet, oranži ja viskoosset ollust. Saadud ühendite segule anti nimi munarebu 
kreekakeelse nime järgi. Keemiliselt olemuselt on tegemist fosfolipiididega. Tegemist on aju tööks 
vajaliku toitainega ehk „ajuvitamiiniga“. Seda ainet sisaldavad preparaadid annavad energiat, 
suurendavad vaimset töövõimet, parandavad mälu ja keskendumisvõimet, vähendavad stressi 
tekkevõimet ning kaitsevad südant ja veresoonkonda. Tähis: E322. Milline aine? 
 

25 Aastal 2007 Tallinnas toimunud nn. „aprillimäss“ oli Venemaa 
infoagentuuride jaoks loomulikult uudistest esikohal. Paraku 
lahkusid samal ajal (27. aprillil) igavikuteele üks tuntud muusik 
ning üks tuntud filminäitleja. Millegipärast ei suutnud need vene 
kultuuritegelaste lahkumised jõuda Venemaa ajalehtede 
esilehtedele. Kes need kaks meest olid? Näete ka nende fotosid. 
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26 1925. a. juunis andis EW Riigikogu välja seaduse, millega lõpetati Vabadusristidega au-
tasustamine. Üks autasu jäi peale seda seadust ainsaks Eesti riiklikuks sõjaväeliseks autasuks. 
Milline? 
 

27 Selle Walesi näitleja ja kunagise rockansambli Super Furry Animals laulja 
emakeel on kõmri keel ning ta sattus kriitikatule alla 2002. a. 
inglastevastast vägivalda propageeriva Walesi rahvuslik-militaarse 
liikumise Meibion Glyndŵr toetamise pärast.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjekordse skandaali tekitas 2007. 
a. ühel laste orjastamise vastasel 

kontserdil tema poolt tehtud nali: „Why is paedophilia so popular? Because kids are so fucking 
sexy." Kes ? (1 punkti saab tema 1999. a. läbilöögifilmi nimetamise eest). 
 

28 Selle riigi jalgpalli kõrgliigas mängib 8 võistkonda. 2009. a. meistrivõistlustel saavutasid kohad 2.-
7. võistkonnad Mika, Ulisses, Banants, Gandzasar, Shirak ja Kilikia. Nimetamata on aga selle riigi 
tuntuimad klubid – üks neist võitis meistritiitli; teine aga langes esiliigasse. 2 punkti saamiseks 
piisab, kui nimetada üks neist klubidest. 

 
29 Kes oli see 2006. aastal 93-aastaselt surnud mees, kes valitses oma 

riiki 35 aastat?  
 
 
 

 
30 

 
Kuuldav teos olevat saanud nime ühe puudli järgi. Kes on helilooja ja mis nime kannab see 
teos? (1 + 1 p.) 
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31 1912. aastal andis kuningas Gustav V kirjanduse Nobeli auhinna üle Gerhart Hauptmannile. 
Mõned kuud varem autasustas Gustav V ühe teise autasuga ka ühte teist autorit samuti 
kirjandusliku saavutuse eest. Kes oli see tuntud autasustatu? 
 

32 Milline on nende meeste ühine perekonnanimi? 

   
 

33 Maavärinate võimsust mõõdetakse teatavasti Richteri skaalaga magnituutides. Värina mõju ja 
purustuste astet mõõdetakse aga 12-astmelisel skaalal, mis on nime saanud ühe Itaalia 
vulkanoloogi järgi. Mis skaala? 
 

34 Selle linna vapil hoiab lõvi ühe 
käpaga sirpi ja teisega labidat. 
Linna sümboliks on Paraskeva 
Pjatnitsa kellatorn. Jõudsalt 
miljonile läheneva elanike arvuga 
linna vaateid näeme Venemaa 
10-rublasel. Mis linn? 

 

35 2009. aastal teatas ühe Šotimaal Fraserburgis asuva firma tegevdirektor James Watt, et nende 
firma on asunud tootma tähelepanuväärset toodet nimega Tactical Nuclear Penguin (Taktikaline 
Tuumapingviin). Suurt huvi äratas ka nende varasem toode Tokyo. Mis on Tactical Nuclear 
Penguin? Seda iseloomustab arv 32. 
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36 Küsitavad tegelased mõtles välja Belgia kunstnik Pierre Culliford ehk Peyo, avalikkuse ette jõudsid 
nad 1958. aastal. Neid on süüdistatud kommunismis (kuna saavad endale eluks vajalikku hankides 
hakkama ilma rahata, tegemist on kooperatiivse ühiskonnaga), mõned vandenõuteooriad on neid 
seostanud Ku Klux Klan-iga. Kunstniku poeg on samas väitnud, et ta isa ei tundnud poliitika vastu 
mingit huvi. Katalaanidel on nende nimeks "Barrufets", ungarlastel "hupikék törpikék", türklastel 
"Şirinler", itaallastel "Puffi". Mis nime all meie neid tunneme? 
 

37 Oli aasta 1981, maailmameistriteks tulid Sergei Krivošejev, Igor Gaidamaka, Aleksander 
Vodovatok ja .... Kes oli neljas maailmameister? 
 

38 Sellest suurkujust (1883-1946) oleks ehk tänases Eestiski abi. 
Kes ta on?  
W.Churchill on öelnud: „Kui kaks selle ala spetsialisti sulgeda 
ühte tuppa, saate kaks arvamust – välja arvatud juhul, kui üks 
neist on Tema. Siis saate kolm arvamust.“ 

39 Ei saa me läbi ju Lätita (ning tema keeleta). Mõned näited : abi – mõlemad; kodu – hammustasin; 
kurt – kütma; mokas  - vaev; oga  - mari; setu – löön; silt – soojenema; sitamais – löökpillid; sula 
– mahl. Üks putukas kõlab läti keeles lapsene. Kes (ladina keeles Vespinae) ? 
 

40 Näete ühte logo, mis muutub animatsioonis kirjaks. Mis logoga on tegemist?  
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41 Aastal 1933 esitas Günther Reindorff 1-kroonise mündi kavandi ühe isiku portreega. Kavand 
kinnitati, kuid siiski tootmisse ei läinud. Sama isiku portreega 25-kroonise kavandi esitas 
jaanuaris 1990 koos Tammsaare 25-kroonisega Vladimir Taiger. Käiku läks Tammsaare pildiga 
25-ne. Siiski on küsitav isik ühel Eesti rahal jäädvustatud. Kes? 
 

42 Pildil on esimene lääne popmuusik, kellel lubati Hiina 
Rahvavabariigis esineda (aastal 1981). Kes? Ta on 
muuhulgas ka UNESCO hea tahte saadik ning Moskva 
Mendelejevi Ülikooli audoktor. 

43 
 

Näete ühe kaksiklinna plaani 
aastast 1688. Tänapäeva 
suurlinn kannab kaardil 
kirdepoolse linna (A) nime. 
Edelapoolse osa (B) nimi on 
säilinud vaid osana suurlinna 
ühe linnaosa nimest. Ühtlasi 
on (B) nimi väga sarnane 
teise suurlinna nimele samas 
riigis. Nimetage A ja B. 

44 Kahtlemata on Soome kõige prestiižikam kirjandusauhind Finlandia, mida antakse välja aastast 
1981. Esimeseks laureaadiks oli Erno Paasilinna, praeguseks on auhinnasumma 30 000 eurot. 
Ainult üks kirjanik on saanud selle auhinna kaks korda (1993 ja 2005). Kes on see soomerootsi 
kirjanik? Eesti keeles on ilmunud tema teosed „Varjukõnd“ (1990) ja „Suve varjud“ (2006). 
 

45 Halloumi on ühe riigi kuulsamaid ja peamisi toiduaineid. Tegemist on pehme või poolpehme 
maitsega valge juustuga, mida saadakse peamiselt kitsepiimast ja mida kasutatakse sadade 
roogade valmistamiseks. Juustul on tuntav piparmündimaitse. Millise riigi rahvustoit on 
halloumi? (see on loomulikult tuntud ka muudes riikides, sealhulgas saadaval ka meil) 
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46 See kunstnik (1888 Ukraina – 1934 Tallinn, Seevald) on loonud sadu pilte 
ratsutavaist nais- ja meesaktidest – hobuseid ujutamas/jootmas, vibu laskmas, 
hagijate järel väljal galopeerimas või sammu sõitmas või lihtsalt maastikus 
viibimas. Varem on suuremat osa neist hinnatud kunstiliselt väärtusetuiks 
“haiglase kinnisidee kiireteks fikseeringuteks”. Kes on see kunstnik? 
 

47 Julius Michael Johannes *** oli 1846. a sündinud Šveitsi ettevõtja, kes oma tuntuima 
toote/leiutise (1883) nimetas *** Kub d`Or. Ta oli ka esimene, kes hakkas tootma kuivi 
(dehüdreeritud) toiduaineid – suppe, kastmeid, kartulipüreed ja teisi kiiresti valmistatavaid 
toiduaineid. 1947. aastal ühines *** firma Nestlé korporatsiooniga, kuid tema nime kandvaid 
tooteid ja ka seda 1883. a leiutatud toodet leiame jätkuvalt kõigist hästivarustatud toidupoodidest. 
Milline perekonnanimi tuleb kirjutada tärnide asemele? 
 

48 See daam võitis 2009. aastal Itaalias „Laulud tähtedega“. 
Kes? 

49 Millise autotootja luksusautode bränd kannab 
nime Infiniti? 
 
 

50 Jüri Makarov on meenutanud 1988.-1997. a. toimunud Rock Summerite korraldamisest järgmist : 
„Uus-Meremaa ansambel OMC esitas kirjaliku nõudmise, et peakorraldaja peab kogu ürituse 
jooksul .... Mulle meeldis kohutavalt. See oli kõige kummalisem, aga ka kõige ilusam nõudmine.“ 
Milles see nõudmine seisnes? 

 
 
 
 


