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1.

Kes [s. 1992]? Ta on neljakordne maailmameister arvutipõhises peastarvutamises. Rahvusvahelisel
loodusteaduste olümpiaadil võitis tänavu kuldmedali, keemiaolümpiaadil pronksmedali. Ta on 17kordne Eesti noortemeister tennises. Ilu- ja rühmvõimlemises on ta 8 aastat kuulunud meie noorte
paremikku. Eesti sudoku meistrivõistlustel oli ta 2007 parim naine. Saates „Talendijaht ” valiti ta
publikuhäälitusel Eesti suurimaks talendiks 2007.

2.

Olümpiavõitjaks tulnud Erki Nool avaldas aastaid tagasi mõtet, et ei tema ega Šebrle pole tegelikult
ideaalkümnevõistlejad: „ … kord tulevad mehed, kel kasvu 2 meetri kanti ja 100 m aeg 10 sekundit,
siis näete.“ Nüüd on selline mees kohal – pikkus 196 cm, 100 m aeg 10,28 s , üle hulga aja uus 8700
punkt piiri ületaja. Kes?

3.

Millisel 4180 km pikkusel jõel on kaks deltat? Üks delta paikneb muidugi suubumisel ookeani [ca
24 000 km²], teine aga hoopis keskjooksul. Keskjooksu delta [ca 40 000 km²] harud ühinevad taas.

4.

Milline varblasest veidi suurem lind kaevab pesaks sügavaid mõnikord üle ühe meetri pikkuseid
pirnikujulise ristlõikega käike? Pesa on ropp ja haiseb. Eestis on vähearvuline linnuliik looduskaitse
all [II kategooria]. Talveks lendab enamik linde meilt lõunasse

5.

See 1856 aastal sündinud USA president oli kahtlemata üks maailma ajaloo haigematest
riigipeadest. Üheksa aastaselt ei osanud ta veel lugeda. Tohutu tahtejõu abil töötas end ikkagi üles ja
tegi silmapaistvat akadeemilist karjääri sh. Princetoni ülikooli rektorina . Presidendiks valiti ta tagasi
ka teiseks ametiajaks. Kõike seda saatsid pidevalt kõrge vererõhk, insuldid, halvatused ja vasakust
silmast pimedaks jäämine.. Poolteist aastat enne teise valitsemisaja lõppu tabas teda raske
rabandus. Rahva ette ta enam ei ilmunud ja tema nimel juhtisid sisuliselt riiki tema abikaasa Edith,
erasekretär Joseph Tumulty ja ihuarst dr Gary Grayson. Kes oli see president?

6.

Kes?
Isa,
poeg ja
pojapoeg
(piisab
perekonnanimest)

7.

Kes on helilooja?
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8.

Millise vene kirjaniku [1880-1934] pseudonüümi järgi on nime saanud sõltumatu kirjandusauhind
[asutatud 1978, kirjaniku kodanikunimi oli Boriss Bugajev]? Auhinnaks on õun, üks rubla ja pudel
viina.

9.

Millised Euroopa riigid on läti keeles Vācija ja Melnkalne?

10.

Kes [1889-1976]? Kuigi ta polnud kehvade rahaliste võimaluste tõttu lõpetatud kesk- ega
kõrgharidust, sai ta 1959 peale kandidaadiväitekirja kaitsmist töö suure mahu tõttu doktoriks. Ta oli
„Eesti NSV floora” üks peamisi autoreid. 1985 sai ta postuumselt EVSV riikliku preemia

11.

Millise nimega on küsitu enam tuntud? Vsevolod Vladimiri poeg Vladimirov sündis 08. oktoobril 1900
Taga-Baikalimaal, kuhu tema vanemad olid asumisele saadetud. Venelasest isa oli Peterburi ülikooli
juuraprofessor, kelle Georgi Plehhanov tõi revolutsionääride hulka. Ema ukrainlanna Olesja
Prokoptšuk suri, kui poeg oli viieaastane. 1921 tegutseb mõned kuud Eestis, sellal hukkus tema
Kaug-Idas komandeeringus viibiv isa. 1923 sündinud poega [ema Aleksandra Gavrilina] näeb ta
esmakordselt juhuslikul kohtumisel 1944 Krakovis. Enne II maailmasõja lõppu saab ta NL
kangelaseks. 1947 kohtub ta vangistuses Raoul Wallenbergiga. Viimased andmed temast
teatmeteostes teatavad kohtumisest endiste natsidega 1967 Lääne-Berliinis.

12.

Kes on pildil?
Ta on saanud
Eesti
Vabadusristi I
liigi 1. Järgu
[kokku on selle
saajaid 43].

13.

Kes on helilooja [1894 Krementšug-1979 London]? Tema filmimuusika on võitnud neli Oscarit.

14.

Millise praeguse valitseja tiitlite seas on ka alljärgnevad? Sitsiilia, Ida- ja Lääne-India ning
ookeanisaarte kuningas, Austria ertshertsog, Burgundia, Brabandi, Milano, Ateena ja Neopatria
hertsog, Habsburgi, Flandria, Tirooli, Rosellóni ja Barcelona krahv, Molina isand, kuninglike
relvajõudude kindralkapten ja ülemjuhataja, Kuldvillaku ordu ja teiste ordude suurmeister.
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15.

Selle rahvaliikumise algatas Hong Xiaquan, algselt külakooliõpetaja, kes kukkus kaks korda
riigiametniku eksamil läbi ja sai sellest närvivapustuse koos hallutsinatsioonidega. Ühtlasi hakkas ta
end pidama Jeesus Kristuse nooremaks vennaks, kuulutas välja Suure Hüveolu Taevariigi ja võttis
endale Taevakeisri tiitli. Liikumine arenes ulatuslikuks relvastatud ülestõusuks, mis lõppes nagu
ülestõusud ikka, s.t. suruti maha välisabi toel. Mis nime all tunneme seda ülestõusu?

16.

Kes on see 1928 sündinud Kanada jäähokikuulsus, kutsutud ka Mr. Hockey? Tema nime kannab
selline hat trick, kus ühes mängus tuleb lüüa värav, anda väravasööt ja osaleda kakluses.

17.

Milline aparaat? Eestis müüakse neid umbes seitsmesajas eri kohas. Maaletoojad nimetavad Eestit
ainukeseks riigiks maailmas, kus ……..…. on laiatarbekaup. Esimesed sellised toodeti USA-s
möödunud sajandi kolmekümnendatel. Indiana ülikooli professor Rolla N Harger juhtis esimeste
selliste valmistamist. Professor Robert F Borkenstein samast ülikoolist tegi 1954 valmis juba üsna
kaasaegse toote. Küsitu hind Eestis algab sooduskampaania puhul 800-st kroonist, profiaparaadid
1800-15000 EEK. [Müüa on olnud ka 200-300 krooniseid, kuid mittetoimivaid].

18.

Milline linn on tänavu
islamimaailma
kultuuripealinn?
Näete ka selle
miljonilinna pilte.

19.

Millise puu halgu Teile näidatakse?

20.

Kes? Ta sündis Valgas klaverimeistri perre. Küsitu tädi oli Riias tuntud ooperilaulja. 1926 lõpetas ta
Narvas vene gümnaasiumi. Viljandis avati tema initsiatiivil korralik lasketiir. Haigestumise tõttu jäi ta
1937 välja Argentiina karika võitnud meeskonnast.

21.

Kuulete 1996 Californias Sacramentos asutatud ansamblit. Huvitaval kombel saab vastuse kirjutada
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tähestiku ühtegi tähte kasutamata. Milline ansambel see on?

22.

Milline kuningas? See kuningas valitses 1327 - 1377. Ta oli keskaja ühe võimekama valitseja
Philippe IV Ilusa lapselaps. Ta oli nõrga iseloomuga ning homoarmukeste mõju all oleva isa poeg.
Ise oli ta andekas, kohusetruu ja tugev valitseja. Paraku tema suurim ettevõtmine, ebaõnnestus.
Tema alustatud sõda naaberriigiga ei võitnud õigupoolest kumbki riik.

23.

Mis on ühist nendel inimestel? Eugenia Smith, Eleonora Krüger, Natalya Bilikhodze, Nadežda
Vasiljeva, Georgi Žudin, Michael Goleniewski, Marga Boodts, Larissa Tudor, …….. Tuntuim on Anna
Anderson [1896-1984], kellest on tehtud vähemalt kolm filmi [ühes nimiosas Ingrid Bergman]. Ka
eestlastel on „oma mees” Heino Tammet (kuni 1937 Ernst Veermann) [1904-1977 Vancouver].

24.

Kelle joonistatud saržid?

25.

Milline 56 000 elanikuga autonoomne ala see on? Praeguse haldusjaotuse järgi koosneb neljast
vallast ja rahvuspargi alast. Maa eraomand puudub. Peaminister on Kuupik Kleist. [Vald kohalikele
kommunia, inglise keeles municipality, vene keeles коммуна ]

26.

Kellest või millest on jutt? Neid nimetatakse ka odonaatideks. Eestis on tavalised tondihobud,
kõrsikud, säärikud ja liidrikud.

27.

Kes? Tema isa ja onu on olnud kirikuõpetajad. Jalgpalliga hakkas poiss tegelema 12-aastaselt
arstide keelust hoolimata.. Noorena tunnistati korduvalt turniiride parimaks ründajaks. Teda peeti NL
kõige perspektiivsemaks noormängijaks. 1989 põgenes Rootsi

28.

Kes laulab [s. 1960]? Tema tähtsaim võit tennises oli 1983 French Open’il. Eelmine prantslane enne
teda oli seal võitnud 37 aastat varem.
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29.

Milline haigus [tuntud ka Lyme’i tõvena]? Seda haigust märgati esmakordselt 1975 USA-s Lyme’i
linnakeses Connecticuti osariigis.. Närvisüsteemi, südant, liigeseid ja nahka kahjustavat haigust
tekitav bakter (spiroheet) avastati 1984. Eestis diagnoositi esmakordselt 1985. Mullu diagnoositi
Eestis 1423 haigusjuhtumit

30.

Kes on see Europarlamendi saadik? Ta oli 1990-91 NLKP poliitbüroo liige. 1995 mõisteti ta 8 aastaks
vanglasse, vabastati ennetähtaegselt 1997. Ta on Sotsialistliku Partei esimees, kes oma kodumaal
soovib kehtestada proletariaadi diktatuuri.

31.

Kes on
kunstnik?

32.

L’Anse aux Meadows on küla Newfoundlandi põhjatipus. Enne möödunud sajandi kuuekümnendaid
oli seal väike kaluriküla, kuhu ei viinud isegi teed (sinna sai vaid paadiga). Nüüd on seal rahvuspark
ja turismikeskus. Mida erilist leiti L’Anse aux Meadows´is aastail 1961-1968?

33.

Kes [sündinud 1961 Kaasanis]? 1978 sai ta meistersportlaseks. Vehklemises on ta neljakordne Eesti
individuaalmeister. 1978-1983 kuulus ta Eesti espadronikoondissesse. Praegu on ta Eestis oma ala
tuntuim tegija .

34.

Kes laulab? 1940 sündinud laulja sünninimi on Anna Maria Mazzini. Ta oli kuuekümnendatel ja
seitsmekümnendatel Itaalias seni ületamatult populaarne. Eestis on Eva Koffil samanimeline
tegelane.

35.

Millist õunasorti Teile pakutakse? See õunasort on pärit Viljandimaalt, aga mitte Polli sordiaretajatelt.

6

36.

Kes oli see eesti kunstnik [1912 Sevastoopol-1989 Tallinn]? ENSV teeneline kunstnik viljeles enim
akvarelli. Ta oli Eesti NSV Kunstnike Liidu vastutav sekretär. Ta oli pärit ***** von Pilchau Baltisaksa
aadlisuguvõsast.

37.

Kes on 1945 Saksamaal sündinud eestlane, kes on põhiliselt Austraalias teinud üle 200 lavastuse?
Ugalas 1999 „Sõbrad ja raha”. Viimased Austraalia menuseriaali „Naabrid” osad on valminud tema
käe all.

38.

Millise Paracelsiuselt nime saanud ainega määris oma haiget põlve Šveik? Tšehhikeelse Wikipedia
retsept: seebipulber 50 g, etüülpiiritus 95% 800 g, vesi 70 g, kamper 20 g, ammoniaaki, lavendliõli ja
rosmariiniõli.

39.

Milline riik? See riik astus ÜRO liikmeks 1971. Detsembris 2004 keelati kogu riigis tubaka müük ja
avalikes kohtades suitsetamine. Riigis on keelatud ka kilekottide kasutamine. 2005 aasta
rahvaloenduse andmetel oli 672 400 , aga ÜRO hinnangul üle 2,2 miljoni elaniku. Rahvuslind ronk ja
rahvuslill tõnnikeselehine ebamagun

40.

Kes on see Venemaa akadeemik ja poliitik? Praegu on ta Valitsustevahelise Kliimamuutuste
Nõukogu aseesimees. Ta oli üks põhilisi Tšernobõli katastroofi likvideerijaid [tollal NSV Liidu
Ministrite Nõukogu Hüdrometeoroloogia Komitee esimees, sisuliselt minister ]. Praegu on ta üks
mainekamaid teadlasi maailmas kliima soojenemise uurimise alal. Tema isa oli Eestist väljarännanu.
Praegu on Eestis tuntud küsitu onupoja pojapojad, üks kergejõustiklane, teine poliitik ja riigiametnik
[kõigil sama perekonnanimi].

41.

Kes räägib Toomas Luhatsiga? [Ta on sportlane, kes räägib pääsemisest uppuvalt „Estonialt”]

7
42.

Näete 1944
tuberkuloosi surnud
riigitegelase fotosid..
Tema
perekonnanimega
nimetatud linnas on ca
2,7 miljonit elanikku.
Linna ehitus algas
1939. Kes?

43.

Selle tulevase Ida – Rooma keisri nimi oli esialgselt Flavius Petrus Sabbatus. Ta lapsendati IdaRooma keisri Leon I vahtkonnaülema Justinuse poolt, kes andis talle ka uue nime, mille all ta
karjääri alustas. Korraks suutis ta oma riigiga liita ka suurema osa Lääne-Rooma riigist.

44.

Kes on see viis korda kosmoses käinud kosmonaut? Ta sündis 1948 Riias, kus lõpetas töö kõrvalt
õhtukeskkooli. Esimene kosmoselend 1988. Neljandat lendu alustas ta ameeriklaste Atlantisega.
Väidetavalt on ta kõige kauem avakosmoses viibinu [üle 82 tunni].

45.

Kes on see 1942 sündinud kirjanik? Tema isa on (oli) diplomaat, onu oli tuntud poliitik. Tema
raamatuid on tõlgitud mitmekümnesse keelde. Eesti keeles „Vaimude maja” 1992, „Armastusest ja
varjust” 2004 ja „Fortuuna tütar” 2004. Viimane oli 1999 maailmas enimmüüdud raamatute seas
teisel kohal.

46.

Selles 1994 aastal valminud filmid on mitmed jaburad tegelased ametis veel jaburmate sekeldustega.
Muuhulgas satub hirmuäratav maffiapealik Marcellus Wallace kahe pede – sado – mõrvari kätte, kel
on kombeks oma ohvrid pärast ohtrat seksuaalset kuritarvitamist piinarikkalt hukata . Kuigi Marcellus
viimasel hetkel päästetakse ei saa ta ilmselt tükil ajal korralikult istuda…Ühel teisel tegelasel on isalt
päritud kuldkell, mida isa ja tema sõbrad on sõjavangis olles aastaid peitnud oma tagumikus……
Narkootikumi üledoosi järel surmaohtu sattunud tegelase elu päästetakse läbi rinnakorvi otse
südamesse surutud adrenaliinisüstiga. Nagu režissööril tavaks lööb ta ka seekord kaasa ühe
nannipunnist kõrvaltegelase rollis, kelleks seekord on Jimmie Dimmic. Vastuseks palun filmi pealkiri
ja režissööri nimi.

47.

Autofirma SEAT on Volkswageni gruppi kuuluv Hispaania suurim autotootja. Firma nimi tuleneb
Sociedad Española de Automóviles de ******o [tõlkes Hispaania ******iautode Ettevõte] esitähtedest.
Milline sama sõna sobib tärnide asemele.
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48.

Kellega solidaarsust
sümboliseerib selline punane
lint nn Red Ribbon ( ka
Bakeshop). ?

Dannii Minogue on kampaaniat
võtnud täie tõsidusega

49.

Kes on kuuldava tuntuima ragtime’i Maple Leaf Rag helilooja.? Oma sünniaega ta ei teadnud. Sündis
juuni 1867- jaanuar 1868, suri 1917.

50.

Milline on Ungari suurim jõesaar? Saare pindala on 257 km², pikkus 47-48 km. Seal asub
saarenimeline Budapesti linnaosa ja veel 11 linna.

51.

Kes? Ta sündis 1933 Pariisis juudi peres [sünninimi Rajmund Roman Liebling]. Tema ema hukkus
Oświecimis, isa jäi ellu Mauthausenis, ise elas ta osa sõjast getos, osa mitmes peres. Esinenud
paljudes filmides.
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52.

Millise katoliikliku pühapaiga
fotosid näete? Kui Johannes
Paulus II seda kohta 1993
külastas, viibis tema peetud
missal ca 200 000 inimest.

53.

Kes? See 1934 Leningradis sündinud mees on kuus korda tulnud iluuisutamises Eesti meistriks. Ta
oli NL koondise liige ja ENSV koondise treener. Isa Gustav oli EW õhujõudude üks esimesi
lendureid. Tema pojad on Henry Laks ja Verner ……… [Vene filminäitleja].

54.

Tšardahlu [Cardaqli, Чардахлу] oli armeenlaste küla Aserbaidžaanis. II maailmasõjas osales 1250
küla meest. Seitse on saanud NL kangelaseks, 12 kindraliks. Ka kaks NL marssalit oli sellest külast
pärit. 1988 aeti kõik armeenlased minema. Kes olid need kaks marssalit [mõlema nimed algavad Btähega

55.

Vanadel roomlastel oli see kaua sextilis. Kuidas nimetasid nad sextilis’t hiljem? Sarnane on selle
nimetus ka eestlastele.

56.

Kes on helilooja?

57.

See kuninganna (valitses 1828 – 1861)pidas edukat võitlust Euroopa koloniaalambitsioonide ja
kristluse vastu. Asutas manufaktuurid, kus toodeti muuhulgas ka eurooplastega võrdseid püsse ja
kahureid ning korraldas ulatuslikke kindlustustöid. Samas vähenes tema valitsemisajal riigi rahvaarv
vähemalt kolmandiku võrra – monarhi alamaid sunniti end surnuks töötama, näljutati ja tapeti.
Kuninganna poeg kroonprints Radama II saatis 1854 Napoleon III- le kirja, milles palus oma maale
sisse tungida. Kes oli see kuninganna (riigi eest 1 p)?

58.

Naiste jäähoki Vancouveri OM-i kvalifikatsiooniturniiril võitis üks naiskond teist 82:0. Mõlemad
vastased olid slaavlastest Euroliidu liikmed. Milliste riikide vahel toimus see rekordmäng?

59.

Kes on need kaks sisuliselt sama nimega [veidi erinev kirjapildiga] tuntuks saanud meest? Nende
ühiseks tegevusväljaks on Itaalia. Esimese eluaastad 100-44 eKr , ta on valitsenud ka praeguse
Hispaania alasid. Noorem on sündinud 1979 Uues Maailmas.

60.

Millist ansamblit kuulete?

61.

Millise looma topist Teile näidatakse?
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62.

Kes on arhitekt, kelle
loomingust näete
fotosid? Ta oli ÜRO
peahoone üks
projekteerijaid. 1988
sai ta Pritzkeri
arhitektuuripreemia.
On saanud Lenini
rahupreemia ja
Sellel pildil on tema muuseum
Vladimir Putinilt
Sõpruse ordeni.

63.

Flaamen Dialis (flamen Dialis) oli ühe Rooma jumala preester. Ta pidi olema abielus ja lahutuse või
abikaasa surma puhul, tuli tal ametist loobuda. Tema elu oli väga reglementeeritud. Ta ei tohtinud
ube ja luuderohtu isegi näha, ega vastavaid sõnu kasutada. Voodi pidi tal toetuma jalgadega mullale
ja keegi teine selles magada ei tohtinud. Ta ise tohtis võõras voodis magada ainult ühe öö. Rõivad
pidid olema puhtast villast ega tohtinud absoluutselt sisaldada lina. Kuna amet oli küllaltki pingeline ja
tüütu ning põhjustas poliitilise tegevuse keelu oli preestri leidmine tihti raskendatud ja vahel oli
ametipost hoopis tühi. Millist jumalat teenis Flaamen Dialis?

64.

Seda keelt kõneleb ca 10 miljonit inimest 5 erineva riigi mägipiirkondades. Kuigi oli riiklikuks
asjaajamiskeeleks ka varem, tekkis kirjakeel alles kolonisaatorite abiga ja ladina tähestiku baasil,
kuna varasemas riigis oli kiri keelatud. (Mõnede uurijate arvates oli kiri kunagi varem olemas . Mis
keel?

65.

Kes on kunstnik?
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66.

Milline ühe loodusnähtusega samanimeline periood oli Poolas 1648-1667? Peale kuningas
Wladyslaw IV surma ei suudetud uut kuningat valida. Riiki vapustas Bogdan Hmelnõtski ülestõus.
Nõrgenenud Poolale tungisid kallale Venemaa ja Rootsi. Lõpuks suutis Poola sissetungijad siiski
tagasi lüüa.

67.

Milline rahvusvaheline üritus toimus tänavu Novgorodis? 2010 Pärnus, 2011 Kaunases, 2015
Viljandis, 2016 Bergenis, 2021 Riias.

68.

Kes on teinud Hollywoodis kaks täispikka mängufilmi [s. 1976]? Tema märulifilm „Palgamõrtsukas”
(Hired Gun) jõudis tänavu kevadel Eestisse. Filmis teeb kaasa ka Johann Urb. 2007 valmis
„Pangarööv” (The Bank Job).

69.

Viimasel ajal on mõned kodanikud tundnud muret mälumängu ätistumise üle (x mängus jälle hulk
seeniore esikümnes) Sellega võrreldes on olukord kergejõustikus päris roosiline. Üks mees tuli
tänavu Eesti meistriks lausa alaealisena, kes?

70.

Kes esitab seda tuntud unelaulu (…mina ei taha veel magama jääda…) [1913-2006]? Esitaja sai
1966 ENSV rahvakunstnikuks. 1988 sai ta parima naisnäitleja preemia

