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1.  Küsitava isa oli Foiniikia kuningas Tüürose Etbaal, meheks oli talle Iisraeli kuningas 
Ahab, neil oli 2 poega Ahasja ja Jooram. Tema nimi on saanud lodeva seksuaalelu 
võrdkujuks, femme fatale arheotüübiks, tema lugu on kirjas Piibli 1. ja 2. Kuningate 
raamatus. Kellest jutt?

2.  Vanas-Kreekas nimetati nii auväärseid inimesi, kes olid võimelised kõike ette 
nägema, nii nimetati ka evangeliste Mattheust, Markust ja Luukast. Sõna tuleneb 
kreekakeelsest sõnast „ülevaade“, ka praegu on sõna kasutusel, ehkki teises 
tähenduses. Milline sõna?

3.  1798. aastal kinnitas tolleaegne Venemaa keiser Paul I taasavatava Tartu Ülikooli 
statuudi, ülikoolis pidi olema neli teaduskonda, lisaks veel raamatukogu, 
observatoorium, anatoomikum, kliinikud ja botaanikaaed. Paraku muutis ta 1800. 
aastal seda otsust ühe teise linna kasuks, avamine kuulutati välja 29. juuliks 1801, 
kuid sama aasta märtsis toimunud paleepöörde järel kuulutati otsus õigustühiseks. 
Millisesse linna pidi ülikool tulema?

4.  19.juulil 1940 a. kutsus Hitler Riigipäeva Krolli ooperiteatrisse Berliinis. Seal omistati 
Hermann Göringile uudne riigimarssali auaste ning autasustati üsna haruldase 
autasuga, mille Preisi kuningatelt olid saanud erinevatel aegadel ainult kolm isikut- 
Blücher, Moltke ja Hindenburg. Nimetage see autasu!

5.  1941 a. juuli lõpul võeti N.Liidu poliitbüroos vastu otsus, mille kohaselt saadeti Lenini 
surnukeha mausoleumist Siberisse, loomulikult ikka selleks, et Lenin Moskva 
pommitamise ajal kannatada ei saaks. Millises linnas veetis Lenini muumia Suure 
Isamaasõja?
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6.  Maailma sügavaim järv on Baikal, pindala 31500 km2 , suurim sügavus 1620 m, 
suurim saar Olhon, veehulgalt (23000 km3 ) jääb ta maha ainult Kaspia merest. 
Sinna suubub üle 330 jõe, kuid välja voolab ainult üks. Nimetage see.

7.  Mis vapiga on tegemist?

8.  Selle riigi pindala on 51 100 km2, elanike arv 4,51 miljonit  (2008), riigi kõrgeim tipp 
Chirripo Grande 3820 m, riigis elab vaid 3% mustanahalisi. Suurim vaatamisväärsus 
Arenali järv ja Irazu vulkaan. Rahvuslill: katleia ja rahvuspuu:suksupuu. Iseseisvus 
aastast 1821. Riigipeaks on president.

9.  Suur koobas (4,3 ha); Hea koobas (0,6 ha); Muuseumi koobas (0,4 ha); Mõrsjamäe 
koobas (0,3 ha); Rebasekoobas (0,1 ha). Kus need asuvad?

10.  Sõnaga „mausoleum“ seostub meil eelkõige Lenin“, kuid mausoleume on ka teistel 
riigimeestel nagu Dimitrov, Mao, Gottwald jne. Aafrika liidritest on selle au osaliseks 
saanud kaks- Angola kunagine president Augustin (Agostinho) Neto, kelle põrm asub 
Luandas veidras kosmoselaevataolises mausoleumis ning 1985. aastal surnud 
Forbes Burnham, tema puhkab oma riigi botaanikaaias. Milline riik?
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11.  See huutilaste sugukonda kuuluv, kodumaal peamiselt koipuks kutsutud loom on 
Eestiski hästi teada. Tema looduslik levila on Lõuna-Brasiiliast kuni Tšiili ja 
Argentiinani. Elutseb soodes, jõgede ja järvede ääres, mille kaldail kasvavad 
mahlakad taimed või sukulendid. Poegivad veekogude kaldaisse või kõrge 
taimestiku vahele kaabitud lühikestesse urgudesse, kus toovad ilmale kuni 8 
hästiarenenud nägijat poega. Poegade ohtrus annab tunnistust rohkest hulgast 
vaenlastest peale inimeste, kes kütib neid nii veekindla karusnaha kui maitsva liha 
pärast. Mis loom?

12.  Mis taim on pildil?

13.  Seda taime kutsutakse rahvasuus kaarlad, kaarmed, kaarnad, käbalad, muuramed. 
Taime on kujutatud ka Soome 2-eurosel mündil. Mis  taim?

14.  Küsitava kala rahvapärased nimetused on härjapää, hürask, järvekurat, kondapea 
ja lodjapäts, ladinakeelne nimi on Cottus gobio. Kuulub meripuugiliste seltsi, 
lähedased ahvenlastele. Eesti mandriosas on teda leitud umbes 80nes jões ja ojas 
ning kümnekonnas järves. Suguküpseks saab umbes kaheaastaselt kudemisaeg 
kuni nädal, öise eluviisiga, päeval peidus kivide, karbipoolmete ja roigaste all, samuti 
taimede vahel. Välimuselt on ta jässakas, tagakeha veidi külgedelt lamendunud, pea 
lai, suu on suur, tihedad peened hambad. Kuidas kõlab kala nimi?

15.  Millise taime sordid on  ´Van Eseltine´, ´Red Sentinel´, ´Red Obelisk´ ,´Golden 
Hornet´, ´August Vaga´, ´Red Jade´ ,´Royalty´  NB! Vastuse täpsusest oleneb 
punktisaak.
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16.  See taim on hinnatud marjataim Venemaal ja Valgevenes. Ka meil võib septembri 
lõpul Narva või Jõhvi turul näha ...  marju müüvaid mutikesi. Ehtsaid vanaaegseid 
pirukaid nendest marjadest oskavad teha vaid Kaluuga ja Smolenski ümbruse 
memmekesed. Sordid: ‘Pūres Lielaugļu’, ‘Krasnaja Grozd’,  `Xanthocarpum`, 
`Aureum`. Mis taim?

17.  See puu kasvab looduslikult Argentiinas, Uruguais, Brasiilias ja Paraguais. 
Enamasti palistab ta galeriipuuna veekogude kaldaid. Kuulub liblikõieliste sugukonda 
ja on laiavõraline 5-8 m kõrgune heitlehine puu. Õisikus paiknevad õied on punased 
ja ka viljad on punaste seemnetega. Nektarirohkuse tõttu tuntakse puud ka cry-baby 
nime all. Viljad on narkootilise ja lahtistava toimega. Seemnetest valmistatakse 
kaelakeesid, millel on oma kindel tähendus. Keed kannavad naised, kes otsivad 
armastajat.

18.    1919 a. tuli Riiast Tartusse läti mükoloog Fator Bucholtz. Ta õppis ära eesti keele, 
pühendas oma jõu kuni surmani (1924) botaanikaaia ning instituudi taaskäivitamisele 
ning temalt pärineb mõte rajada Eestisse rahvuspark. Kuhu ta selle rajada kavatses?

19.        21.02.1967 a. sureb Tallinnas üks Eesti oma ala korüfeesid (sündinud 
03.09.1885 Kodasoo vallas), kelle saavutusi hindas Eesti Vabariik pea kolm 
aastakümmet hiljem (täpsemalt 1994) postuumselt Eesti Vabariigi teaduspreemiaga. 
Kellest jutt?

20.      7.-9. maini  toimub roheliste rattaretk  "Kuidas elad, Vooremaa?", mis on 
järjekorras juba 21. Kuhu viis aga esimene retk 1988 aastal?
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21.     19. sajandil kirjutas üks tuntud isik järgmiselt: „kui Venemaa Lääne võimude 
argusele ja hirmule, täristab mõõka ja kruvib oma nõudmised üles niipalju kui 
võimalik, et siis hiljem käituda nagu oleks ta suuremeelne, kui lepib kõige lähemate 
eesmärkide saavutamisega ... Kas see oht on möödas. Ei, ainult, et Euroopa 
valitsevate kihtide pimedus on saavutanud haripunkti. Vene poliitika on 
muutumatu ... Muutuvad meetodid, taktika, manööver, aga tema poliitika Põhjanael – 
maailmavalitsus on kinnistäht.“  Kes?

22.   1980ndate lõpul läks moodi parteide moodustamine, neid tekkis nagu seeni pärast 
vihma. Küsiks neist ühte- asutati 10.08.1989 aastal, esimeheks sai kirjanik Mario 
Kivistik. Mis nime see partei kandis?

23.  Kes on pildil?

24.  Isa ja poeg Bushid, Clint Eastwood, Bing Crosby, Albaania kuningas Leka I, 
kunagine USA president Herbert Hoover, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, 
Franklin Delano Roosevelt, Orson Welles. Nimekiri pole kaugeltki lõplik, kuid on 
miski, mis neid ühendab?

25.  1950ndate aastate algul esitas Hiina valitsus N.Liidu saatkonnale Pekingis 
ülisalajase palve. Palve sisuks oli, et sotsialistliku internatsionalismi nimel saata 
Nõukogude Kaugidast Hiinasse niipea kui võimalik 200 000 .... . Asi oli selles, et Mao 
oli ühe kampaaniaga liiale läinud. Keda Hiina valitsus palus saata?
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26.   Kes on pildil? Aasta on 1986.

27.   Kes on pildil?

28.  Kes on pildil?
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29.   Kes on pildil?

30.  Ta lõpetas Palamuse Keskkooli 1997 ja Viljandi 
Kultuurikolledzi 2001, on Eesti Nukuteatri näitleja. 
Rolle teistes teatrites: Maša –  "Kajakas"  Ugala; 
Rhoda – "Linnumaja" Endla;  Kätlin –  "Mis teha Ann?" 
Raadioteater. Kes?
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31.  Küsitav ansambel alustas oma lavakarjääri 1967 a. , algkoosseisu kuulusid Francis 
Rossi, Alan Lancaster  ja Rick Parfitt. 1986 a. sündis uuenenud ansambel, uuteks 
tegijateks John "Rhino" Edwards ja Andrew  Bown, aastast 2000 on trummide taga 
Matthew Letley. Aastal 2006 külastas ansambel Eestit. Kellest jutt?

32.  Bändi  Gorillaz liikmed on 2D, Noodle, Russel Hobbs, Murdoc Niccals. Gorillaz on 
Damon Albarni ja Jamie Hewletti poolt loodud mõneski mõttes eriline bänd ning 
seetõttu  kantud ka Guinessi rekordite raamatusse. Milles seisneb siis bändi erilisus?

33.  Kes on pildil?

34.  Tema üsna mahuka heliloomingu hulka  mahub ka lühiooper „Dispuut“ (1995) ja 
lastemuusikal „Charlotte koob võrku“, samuti muusika filmidele „Ringhoov“, 
„Hermaküla“, „Minu Virumaa“, „Tule tagasi,Lumumba“, „Eesti partii“, „Väekargajad“ 
ning näidenditele „Kullervo“, „Pommeri aed“, „Vastutus“, „Revident“, „Tõde ja õigus“. 
Kes?

35.  Mis muusikastiili kuulete? Stiil  pärineb 19. sajandi esimesest poolest ning põlvneb 
tõenäoliselt erinevatest Brasiilia muusikastiilidest. Esimene nimeliselt teadaolev selle 
stiili-laulja  oli mustlaspäritolu Maria Severa , üks tuntumaid lauljaid läbi aegade oli 
Amália Rodrigues (1920–1999) ning tänapäeval on populaarne Mariza.
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36.  Selles loetelus on puudu üks arv: Valguse kiirgus vaakumis ..... x 10 10 m/tunnis; 
Päikese mass ..... x 10 9 t; Maa maht ..... x  10 10 km3 ; Veenuse ja Päikese vaheline 
kaugus  ..... x 10 6 km; stabiilsel orbiidil ümber Maa lendamise aeg ..... minutit . 
Kirjutage puuduv arv.

37.  Kuidas nimetatakse pildil olevat vidinat? Eestiski poes müügil olev.

38.  Mis on pedomeeter? Või mida mõõdetakse pedomeetriga?

39.  See tänapäevane tehnoloogia on nimetatud ühe Taani ja Norra kuninga järgi. 
Tehnoloogia väljatöötajad lootsid, et see aitab samamoodi inimesi omavahel 
ühendada nagu kuningas, kes ühendas Taani ja Norra ühise võimu alla. Ta oli Taani 
kuningas 958–986 ja Norra kuningas 976–986. Tema valitsemise ajal kinnistus 
Taanis kristlus. See oli teatud määral levinud ka varem, kuid üldiselt domineeris veel 
muinasgermaani usund. Kuid 965 lasi kuningas end ristida ning asus üle riigi 
ehitama kirikuid. Samuti lasi ta üle riigi rajada uusi kindluseid, mis näitab, et ta 
tegeles aktiivselt riigi tugevdamise ja ühendamisega. Tehnoloogia nimetus?

40.  See pilt on tehtud ühe tuntud firma loomise algusaastail. Mis firma?
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41.  Eesti spordidünastiate hulka kuuluvad ka isa ja poeg- isa osales juba 1934 aasta 
EM-l poksis, tõsi küll kaotus tuli vastu võtta juba esimeses ringis, oli 7 x 
internatsionaal, Eesti meistrivõistluste medaliomanik, poeg kuulus aga 1968 a. 
legendaarsesse võrkpalli meeskonda. Nende ühine perekonnanimi?

42.  Kes on pildil?

43.  Aastanumbriks kirjutati1981 ning tegemist oli jaanuarikuuga, kui spordimaailmas 
räägiti daamidest nimega Pirjo Häggman ja  Flor Isava-Fonseca.  Millega nad 
tuntuks said?

44.  Euroopa aasta kergejõustiklast valitakse 1993. aastast. Naistest on kahekordseid 
laureaate kaks Caroline Klüft ja Jelena Issinbajeva. Mehi on 3- Jan Želežny, 
Jonathan Edwards ja Christian Olsson. Kes olid aga esimesed laureaadid aastal 
1993? mõlemad olid ühe ja sama riigi sportlased.

45.  Kes on see Komsomolskaja Pravda poolt ära 
märgitud neiu?
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46.  Kes?

47.  Esimesed selle  spordiala vahendid tõi Eestisse tuntud korvpalliäss Joann Lõssov 
1957 aastal, ta oli spordiala näinud Moskva ülemaailmsel noorte- ja üliõpilaste 
festivalil. Spordiala liit loodi eestis 03.12.1964 ning aasta hiljem jõuti ka esimeste 
meistrivõistlusteni. Praeguseks on osaletud kõikidel 
suurvõistlustel. Nimeta spordiala.

48.  1985 a. marssis naistennisist rohelisele väljakule Wimbledonis 
kogu keha katvas valges kombenesoonis „Riietus on kaunis, 
reeglipärane ja funktsionaalne – mu jalad kardavad külma“ 
põhjendas naistennisist. Paraku ei veennud põhjendus 
Wimbledoni härrasid. Kes oli see naistennisist?

49.  Ta on öelnud: „Saavutasin ja 
näitasin kõike, mida suudan. 
Tahan, et kõik mäletaksid mind 
just sellisena, tugevana.“ Kes?

50.  Kes on pildil?
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51.  Küsitava poetessi eluaastad on 1863 – 1932, nooruspõlv möödus Setumaal, hilisem 
elu Pärnus, Viljandis, Riias, Simbirskis, aastast 1911 kuni elu lõpuni Tallinnas. 
Luulekogud „Kibuvitsaõied“ , „Laane linnukeke“, „Metsalilled“, „Kibuvitsa õied II“. 
Noorused kasutas pseudonüümi „Kaunis neiu Setumaalt“. Kellest jutt?

52.  Aastal 2006 tunnistati ajavahemikus 1990-2005 ilmunud eesti kirjandusteostest 
parimaks Ene Mihkelsoni „Ahasveeruse uni“. 1963 a. ilmus Lundis küsitava kirjaniku 
viimane teos „Kodukäija“, mille peategelane kandis samuti nime Ahasverus. Veel 
tema teoseid: proosapoeem „Mina“ (1920), jutustusekogu „Punane ja valge“ (1923) 
jne. Kellest jutt?

53.  Baltisaksa kultuur on lahutamatu Eesti kultuuriloost „Balti tragöödia“ on 
romaanitriloogia, mis jutustab Balti sakslaste loo siin maal, arvestades selle 
rahvusrühma traagilist lõppu, võib Baltisakslaste saatust ka jutumärkideta lugeda: 
Balti tragöödia. Raamat „Balti tragöödia“ ilmus 1935 aastal, veel enne päris 
saatuslikke sündmusi, aimates neid vaid ette. Teose autor?

54.   Küsitava Nobeli kirjanduspreemia laureaadi (1862 – 1949) 12 näidendi ainetel 
(muidugi on neid rohkem) on kirjutatud 23 ooperit, kindlasti on ta selle saavutusega 
teiste laureaatide ees kindlalt esikohal. Mõned neist: „Kontvõõras“ , „ Alladine ja 
Palomides“, „Õde Beatrice“, „Monna Vanna“, „Maarja Magdaleena“. Kes?

55.   „Te sõidate siis Pärnusse?“ küsis Eck. „Ei, Tallinna, härra Eck.“ „Muidugi härra 
Johansoni ülesandel?“. „Jah. tema ülesandel.“ vastas Pock.  Sel hetkel meenus 
pangaametnikule ta mapp, mis oli laual ja ta kahmas selle instinktiivselt kaenlasse. 
Eks see vahejuhtum jätab teid 12 tundi hiljaks.  Jah vahest ainult 12 tundi, kui Broks 
homme hommikul tagasi jõuab, nagu ta lubas. Nelja päeva pärast jõuan ma Riiga 
tagasi ja siis abiellun.  Tolle kena Zinaida Parensoniga? Ma juba tean!  Seda ma 
usun, teie teate ju kõike! Ei kõike ma just ei tea, näiteks seda, kuhu teie kaasreisija 
reisib. Kõigepealt, kui ta hommikul nii vara minema hakkab, ilma, et ta teid ootaks, 
tahab ta nähtavasti Pärnusse jõuda. Väga võimalik, vastas Pock. Aga ütelge mulle , 
härra Eck, kas mõtlete kõrtsi ööseks jääda? Ei, Pock. Mul on tarvis oma agentidega 
Pärnus kokku saada ja me läheme varsti minema. Autor! Teos!
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56.  Biafra vabariik eksisteeris alates 1967 aasta maist kuni 1970 a. jaanuarini, asus see 
vabariik Nigeeria lõunaosas Guinea lahe ääres. Kummalisel kombel oli sellel n.ö. 
„vabariigil“ hümniks üks maailmakuulus pala, mis heliloojal valmis aastal 1900. 
Nimetage autor ja teos?

57.  Peaingel Miikael oli igatpidi tubli mees, kristlased peavad eeskätt lugu temast 
sellepärast, et ta teavitas Maarjat tema lähenevast surmast, tema auks tähistame 29. 
septembril mihklipäeva. 1950 a. kuulutas paavst Pius XII Miikaeli ühe ametimeeste 
kaitsjaks ehk pühakuks. Millise ameti pühak on Miikael?

58.  Vassili Solovski (1849-1919) oli Saatse Paraskeva kiriku kauaaegne preester, kes 
pälvis üleüldise austuse külaelanike seas. 1919 aastal mõrvati ta punaste poolt 
Petseri raudteejaama lähistel, 2004 a. kuulutas Eesti Apostlik Õigeusu kirik Vassili 
Eesti ... kaitsepühakuks. Kirjutage puuduv sõna.

59.  Uuesti ilmus Eesti postmarkidele sini-must-valge 01. novembril 1991 a. kui Rootsis 
elanud kunstnik Vello Kallas kujundas kaks marki- üks lipumotiividega, teisel Eesti 
kaart. Kuid 1991 aasta algul ennetati meid- nimelt anti välja margiplokk, kus oli 
kujutatud  staadioni, millel lehvivate lippude seas lehvis ka Eesti lipp. Kus see mark 
välja anti? (vastamisel jääge ikka Euroopa piiridesse!)

60.  Mis linna vapp? Linn on üks 2010 aasta kultuuripealinnadest.
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61.  Mees, keda küsime võitis 1948 a. Londoni OM-del tõstmises hõbemedali, hiljem 
esines Tosh Togo nime all elukutselise maadlejana ning rahvusvahelise kuulsuse tõi 
talle Bondi film „Goldfinger“, kus ta kehastas Oddjobbit. Kes? 

62.  Ta on esinenud Tallinnas autoriõhtuga „Ma 
armastan ...“. Küsitav on Moskva Estraaditeatri 
kunstiline juht ja on mänginud filmides ning andnud 
hääle paljudele multifilmitegelastele. Oma õpetajaks 
nimetab Arkadi Raikinit. Kes?

63.  Ta lõpetas Eesti Riikliku Teatriinstituudi 1949 aastal. 
Kutselist teatritööd alustas 1940 Tallinna Töölisteatri 
tantsurühmas, ta on töötanud muuseas ka Lõuna-Eesti teatris. Ta on mänginud 
kokku 30-s filmis. Eesti Telefilmis valmis 1979 a. portreefilm, mille stsenarist ja 
rezisöör oli Toomas Tahvel. Ta on teinud koostööd selliste lavastajatega nagu Andrei 
Tarkovski ja Grigori Koznitsev. Kes?

64.  Kes? 

65.  Kes on piltidel? Kunagine „Vanemuise“ esinäitleja, kes on õlimaalidega sinasõber 
juba 25. eluaastast.
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66.  Kes on see tuntud kunstnik?

67.  Kes on see vene nüüdisaegse maalikunsti tipptegija?
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68.  Kes on kunstnik?

69.   Ta oli eesti heliloja, koorijuht ja organist, kuid nimetas heliloomingut tagasihoidlikult 
oma kõrvalharrastuseks. Üks tema tuntumaid koorilaule on kirjutatud samanimelisele 
Viljandi lauluseltsile.  Laulu saamise kohta on ta oma mälestustes kirjutanud: "Seal 
siis juhtus ühel õhtul, et  mehed palusid mind seltsile lipulaul luua. Nõustusin, kui 
kohase teksti saan. Kuhlbars oli kohe nõus sõnu kirjutama, need valmisid umbes 10 
minuti jooksul. Ma ei tahtnud Kuhlbarsist tempos maha jääda, hankisin noodipaberi 
ja pliiatsi ning asusin viisi kirjutama. Keegi nõudis aga, et laulul oleks rohkem hääli 
kui neli: mulgid on uhked mehed ega lepi hariliku koorilauluga. Vastasin, et minul 
ükskõik, ja kirjutasin laulu seitsmele häälele. Veerand tunni pärast oli laul valmis. 
Uue lipulaulu sündi niisutati ohtralt šampanjaga. Võtsin kõike naljana ega võinud 
aimatagi, et see laul kord ülemaaliselt populaarseks saab."  Kes oli see helilooja ja 
mis on selle, tänaseni igal üldlaulupeol esitatava koorilaulu pealkiri?

70.   Ka mälumängu võivad sattuda telesfoobid. Mida nad kardavad?


