
  XXXIII Eesti võistkondlikud meistrivõistlused mälumängus 

          ~ 1 ~ 

 
Tallinn, 2. mai 2010 

www.kilb.ee 
 

1 Piibli esimeste inimeste Aadama ja Eevaga saab võrrelda kaht tegelast kreeka mütoloogiast (siin X ja Y). 
Titaan Prometheus vormis X-i savist ja laskis jumalanna Athenal talle elu sisse puhuda (teiste legendide 
järgi oli emaks kas Pronoia, Klymene või Kelaino Prometheus).  Prometheuse vend titaan Epimetheus 
sigitas sepakunstijumala Hephaistose loodud Pandoraga tütre Y, kellest sai X-i naine. Koos loovad nad 
ülemaailmse veeuputuse järel maakividest uue inimkonna. Kes? 

  

2 Kuidas nimetatakse kõrvalolevat sümbolit? See sümboliseerib lõpmatut ringi, 
millegi uut algust kohe peale selle lõppu. See on olnud tähtis sümbol nii 
alkeemias kui ka mütoloogias, psühholoogid on seda pidanud inimmõistuse 
jaoks keskset tähtsust omavaks. 

  

3 Peale Saksamaa taasühendamist 1990. aastal vajas mõistagi ühendamist ka riigi spordisüsteem. Hooajaks 
1991/92 valiti 20 meeskonna konkurentsi kaks Ida-Saksamaa klubi, viimatiste meistrivõistluste kaks 
paremat. Üks klubidest pudenes ühisliigast kohe avahooajal, ent pendeldab 1. ja 2. Bundesliga vahet 
tänaseni. Meeskonna parimad saavutused kõrgeimal tasemel on olnud kaks kuuendat kohta.  
Teisel klubil õnnestus Bundesligas vastu pidada neli aastat, ent siis tuli põhjalik kukkumine kuni 
regionaalliigadeni välja. Tänaseks on tõustud tugevuselt kolmandasse – 3. ligasse. Mis klubid?  

  

4 Küsitavat autorit (sünd. 1975) võib lugeda 21. sajandi (ja ehk ka kogu II 
maailmasõja järgse perioodi) enim loetud ja võõrkeeltesse tõlgitud saksa 
keeles kirjutavaks kirjanikuks. Küsitav teos on käesolevaks ajaks tõlgitud 
vähemalt 40 keelde, selle peategelasteks on reaalselt elanud saksa teadlased 
Gauss ja Humboldt, aga raamatut ei saa siiski lugeda faktitruuks 
topeltbiograafiaks. 
Nimetage autor ja teos!  
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5 Küsitav krahv oli 1807-14 Venemaa välisminister ja 1810-12 Riiginõukogu esimees. Tema raamatute, 
käsikirjade, müntide ja etnograafiliste materjalide kogu oli aluseks algul Peterburis ja hiljem Moskvas 
tegutsenud temanimelisele muuseumile. 1862 asutati selle baasil avalik raamatukogu, millest 1925 sai 
Lenini-nimeline raamatukogu ning 1991 Venemaa Riiklik Raamatukogu. Kes? 

  

6 Mida on kujutatud 
kõrvaloleval kaardil?  
Kaardi joonistas 1888. 
aastal Itaalia 
astronoom Giovanni 
Schiaparelli ning see 
oli esimene 
omataoline. 
 

  

7 Kes on pildil? 
 
 

  

8 Kuidas nimetatakse üldnimega Põhja-Kaukaasia müütide ja rahvapärimuste kangelasi, kelle seiklused 
pandi 20. saj. keskel kokku sama nimetust kandvaks eeposeks? Eepos lõpeb kangelaste hukuga. 
Tähtsamad neist on Urõzmag, Hamõts, Sõrdon, Soslan ja Batradz (eepose tegelaste hulgas on ka 
müütiline emand Šataana). 
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9 Pildil olev mees käis ära sõjaväes ja hakkas talunikuks. Kuid kui 
Nõukogude Liit 1939. aastal Soomet ründas, vahetas ta kõpla tavalise 
vintpüssi vastu ja läks Soome metsadesse kodumaad kaitsma. 
Temast sai sõjaajaloo kõige edukam snaiper, kinnitatud andmete 
kohaselt tappis ta 100 päeva jooksul vähemalt 500 venelast, nende 
poolt anti talle ka hüüdnimi „Valge Surm”, tema tapmiseks võeti ette 
erioperatsioone, samuti pommitati tema arvatavat asukohta 
raskesuurtükkidega. Kes? 

  

10 *** hüüdnimi on “külmunud toss”. See on teadaolevatest tahkistest kõige väiksema tihedusega, 
koosnedes 99% ulatuses õhust, 1% annab tavaliselt kas räni- või süsinikoksiid. Oma koostise tõttu on see 
väga halb soojusjuht, seega kasutatakse seda näiteks kosmosesondide ja –lennukite soojustamisel, 
samuti saab seda kasutada ravimite organismi toimetamisel ning reostuste kõrvaldamiseks. Selle abil 
õnnestus esmakordselt Maale toimetada materjali ühelt komeedilt. Mis? 

  

11 1970. aastate alguses oli tervisejooks kuum teema. Selle aluseid kavandas tollase Tallinna Kultuuri- ja 
Spordikomitee esimees Raymond Hallik ja toetas kergejõustikutreener Olav Karikosk. ”Eesti 
Tööstusprojekti” jooksusõbrad arvasid, et jooksurada ei tohiks kulgeda asfaldil, autode-busside kõrval, ja 
panid aluse üritustesarjale, mis kestab tänaseni kestev üritus sellest jooksuentusiastide arutelust välja 
kasvas. Mis nime see sari kannab? 

  

12 Kuulete muusikut, kelle esinejanimi on sama, mis ühel üle maailma tuntud ettevõttel. Firma logo on 
tuletatud linnavapist, kus tehas asub, ainult et võti on ümber pööratud. Nimetage esineja. 1 punkti saab 
linna eest. 
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13 Gaius Julius Caesar teenis riiki mitu aastakümmet ja mitmekesistes ametites, olles enamasti alati edukas. 
Noore mehena saadeti ta diplomaatilise missiooniga Bitüünia kuninga Nikomedes IV juurde, et tagada 
laevastiku loovutamise lepingu täitmine. See ka õnnestus ja laevastiku abil said roomlased tähtsa sõjalise 
võidu. Paraku sai avalikuks, et Caesar täitis ülesande “mitte ilma kuninga väärikust riivamata”. Millist 
vahendit ta kasutas? 

  

14 See Baieri linn reklaamib ennast õigusega õllelinnana. 70 000 
elaniku kohta on seal 9 tegutsevat õllepruulikoda *8 + 1 
’pruulipubi’+ – väidetavalt tihedaim asustus maailmas. Linn 
kuulub UNESCO kultuuripärandi nimekirja oma vanalinna 
tõttu. Piiskopilinnaks sai küsitav aastal 1007. Kuulsaim 
keskaegsetest hoonetest on vana raekoda (pildil), mis asub 
keset Regnitzi jõge kunstlikul saarel. Kuulus on linna 
toomkirik, kuhu on maetud paavst Clemens II – ainus paavst, 
kelle säilmed asuvad Alpidest põhja pool. 1459 anti seal välja 
esimene saksakeelne trükitud raamat. Linna peetakse saksa 
romantismi hälliks, ta on ülikoolilinn ning kuulsust on toonud 
ka sümfooniaorkester. Mis linn? 
 

  

15 Neenetsid, nganassaanid ja sölkupid. Varasemast ka kamassid, matorid ja koibalid. Need on Venemaa 
põhjaosas elavad rahvad ühise koondnimetusega ***. Just sellise nimega tögas Eesti esimese 
olümpiaraamatu autor Aleksander Antson 1936. aasta Berliini olümpiaraamatus meie põhjanaabreid. 
Põhjus oli lihtne, erinevalt Eesti olümpiadelegatsioonist ei tervitanud soomlased Berliini olümpiapublikut 
ja füürerit Heil Hitler käetõstega. „Nüüd aga eestlased sammusid kui võitjad sangarid, soomlased 
nendega võrreldes kui senitundmatud ***,“ kirjutas Antson. Mis sõna sobib tärnide asemele? 

  

16 Kes on need kaks?  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Bamberg_Altes_Rathaus_BW_1.JPG
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17 Pildil oleva mošee nimi tähendaks tõlkes „Kõige 
kaugem” See asub Jeruusalemma vanalinnas, 
kohas, kus arvatavasti seisis kunagi juutide Püha 
Tempel. Moslemite jaoks on antud mošee 
islamiusu tähtsuselt kolmas koht. Küsime mošee 
nime. 

  

18 

 
See Ernst Neizvestnõi loodud monument asub Tartu-suuruses linnas, mis asub Tallinnaga võrdsel 
põhjalaiuskraadil. Sõpruslinnadeks on tal Jelgava ja Anchorage. Linna vaate on maalinud seal 1946-1953 
viibinud Nikolai Getman. Mis linn? 

  

19 Kuulsaim naisteivashüppaja ja oma ala vaieldamatu liider J. Isinbajeva on jätkuvalt maailmarekordi 
omanik, kuid kahel viimasel tiitlivõistlusel jätnud kõik medalid konkurentide jagada. Berliini MM võitis 
Anna Rogowska, küsime aga 2010 Doha sise-MM võitjat. Tema sise- ja välistippmargid mõlemad on 4.82, 
Pekingis oli ta alles 10. Kes?  

  

20 See Kasahstanis sündinud näitleja mängis 40 aasta jooksul enam kui 100 filmis, sh parun Münchhauseni ja 
tsaar Nikolai II osa. Küsitav isik on 2009. aastal tunnistatud meesteajakirja GQ (Vene versioon) poolt 
Venemaa kõige stiilsemaks meheks. Samal aastal ta ka suri. Kes? 

  
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Magadan's_Port,_Nogaevo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/84/Magadan,_09.06_019.jpg
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21 21. jaanuaril 2006 toimunud tseremoonial omistati Apu Mallku tiitel mehele, kes kuulutas: „500 aastat 
vastupanu pole möödunud asjata. 500 vastupanuaastast astume me nüüd 500 võimuaastasse.“ Kellest 
on jutt? 

  

22 Küsitavasse kohta jõudis esimese eurooplasena 
1541 F. Coronado, kes andis talle nime enda 
käsul lagedasse rohtlasse ehitatud püstpuidust 
kaitserajatise järgi. Hiljem mõisteti nimetust 
tõlkevea või arusaamatuse tõttu vääriti kui 
üksikute maast väljaulatuvate vaiadega maa-ala. 
Siin pääsesid vabadusse ja metsistusid mõned 
hispaanlastele kuulunud hobused, kes panid 
aluse kuulsale mustangite populatsioonile. 
Kuidas nimetatakse seda Eestist ligikaudu 2 
korda suuremat piirkonda?  

  

23 See saksapärase nimega USA iluuisutaja pole küll saavutanud 
enamat kui Salt Lake City OM-i pronks ja kaks MM-hõbedat, 
kuid tänu oma hüpetele on ära teeninud nime „Quad King“. Just 
tema näitas tiitlivõistlustel esmesena neljakordset Salchowit, 
temal õnnestusid ühel võistlusel esimesena kolm neljakordset ja 
tema programm 2002 MM-l sisaldas 6 neljakordset hüpet. Kes? 

  

24 Oma 1977. aastal Hortus Musicus’ele kirjutatud tööst Fratres on Arvo Pärt hiljem teinud mitu uut 
versiooni erinevatele koosseisudele. Kuulete versiooni 8 ühesugusele pillile. Mis pill? 
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25 Need sõdalased olid “Iliase” järgi kõige metsikumad Kreekas ning nad allusid Achilleusele. Kreeka keeles 
tähendaks nende nimi “sipelgainimesi”, mis viitab nende ustavusele ning töökusele. Nende 
iseloomuomaduste tõttu tähendas *** tööstusrevolutsiooni eelses Euroopas ligikaudu sama, mida 
tänapäeval tähendab “robot”. Kuidas neid nimetati? 

  

26 Näete ühe üsna mitmes mõttes erilise paiga vappi. Mis vapp? 
 
 

  

27 Kes on pildil? 1983. aastal sündinud mees on oma keskmise 
rahvuskaaslase taustal tavatult pikk ja tugev (189 cm, 85 kg). 
Olümpiavõitjaks tuli juba 21-aastasena. Järgmine olümpia 
ebaõnnestus, kuid 2012 Londonis plaanib ta taas võita.  
 

  

28 See 1757-1827 elanud inglane oli samaaegselt poeet, kunstnik ja raamatutrükkal. Oma kirjandusteosed 
oli tal tavaks ise illustreerida ja ka ise trükkida, näit. “Süütuse laulud” ja “Kogemuse  laulud”. Illustreeris 
meeleldi ka teiste autorite teoseid, näit. J. Miltoni “Kaotatud paradiis”. Kes? 
Äratundmise hõlbustamiseks siinjuures luulekatkend Udo Uibo tõlkes: 
 
Tiiger, tiiger kirkas kumas 
põlislaanes põhjatumas.  
Kelle surematu kava  
loond sümmeetria kohutava? 
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29 5. sajandil tegutses Suurbritannia saarel isik, kes kroonikates figureerib Riothamuse nime all (võimalik, et 
see pole mitte isikunimi, vaid tiitel). Temast on teada vähe, kindel on aga see, et ta juhtis briti – 
praeguses mõistes ilmselt kõmri – invasiooni Euroopa mandrile, mis lõppes püsiasustuse rajamisega ja 
Väike-Britannia (Bretagne) tekkega. Seda meest on aga järjest enam alust pidada ühe rahvaluule- ja 
kirjandustegelase prototüübiks. Kelle? 

  

30 Kuidas nimetatakse seda eurooplastele 
kapten Keelingi poolt 1609. aastal avastatud 
saarestikku? Praegu kuulub saarestik ühe 
suurema riigi koosseisu ja tema lipp on 
selline. Elanikke on seal veidi alla 600. 
Saared on tuntud ka Keelingi saartena, aga 
küsime nende teist, veidi tuntumat ja 
ametlikku nime.     
 

  

31 Selle võitluskunsti leiutas kolmekümnendate alguses Tšehhoslovakkia juut Imrich Lichtenfeld, et juudid 
saaksid ennast natside ahistamise eest kaitsta. Selle põhireegleid on, et võitlus tuleb lõpetada võimalikult 
kiiresti. Selle võitluskunsti omandanud peavad suutma lähivõitluses võita vähemalt kolme noaga vastase 
vastu. Tõlkes ongi selle nimetuse tähendus „lähivõitlus”. Mis võitluskunst? 

  

32 Kõrvaloleval pildil on kõigi aegade kiidetuima „graafilise 
romaani” autor. „Watchmen” e. „Valvurid” oli ainuke 
omataoline Time Magazine „100 kõigi aegade parimat 
romaani” edetabelis. Lisaks „Watchmen”ile on see mees 
ka „V nagu veritasu” („V for Vendetta”) ning „Erakordsete 
džentelmenide liiga” („The league of extraordinary 
gentlemen”) autor. Tema looming on mõjutanud paljusid 
tänapäeva kirjanikke, näiteks Clive Barkerit ja Stephen 
Kingi. Ta on kuulus ka selle poolest, et ta distantseerib 
ennast oma loomingu põhjal tehtud filmidest. Kes?  
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33 Sakslaste poolt okupeeritud Ukraina ja Valgevene aladel ilmusid 1941. a. sügisel välja uue elukutse 
esindajad, nn. “smaltšovnikud” (rasvasulatajad). Millega need inimesed tegelesid? 

  

34 See Pisas sündinud mees tõestas oma 1202. aastal ilmunud raamatuga 
Liber Abaci eurooplastele, et arvutamiseks sobivad rooma numbritest 
paremini araabia numbrid. Kes? 
 
 

  

35 Enne meetermõõdustiku kehtestamist kehtisid Kesk- ja Ida-Euroopas arhailised mahumõõdud, näiteks 
kortel ja toop, mis olid viinameeste seas laialt tuntud. Kuidas aga nimetati mõõtühikut, mille suurus oli 2 
kortlit ehk 1/20 pange? Tegu on nii tollal kui tänagi laialt levinud esemega. 

  

36 Ta oli pärit kunstikalduvustega perekonnast – tema vennad Jacques ja Raymond ning õde Suzanne said 
samuti kunstnikeks. Ta nautis pidevat „kunstipärasuse“ piiride muutmist. On oma kunsti kohta öelnud: 
„Loovkunsti ei esita kunstnik üksi, vaataja viib töö välise maailmaga ühendusse seeläbi, et dešifreerib ja 
tõlgendab kunsti sisemisi omadusi ning seega annab loovkunstile oma panuse.“ Kes? 
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37 Millise tänapäeva riigi territooriumil on eri aegadel  
paiknenud Syriwiaya, Matarami ja Majapahiti riigid?  

  

38 Kaardil oleva poolsaare nimi 
tuleneb preislaste sõnast 
„maa“. Nimi langeb vene ja 
poola keeles peaaegu kokku 
ühe Aafrika riigi nimega. Mis 
poolsaar? 
  

  

39 See autotootja alustas oma 
tegevust 1942. aastal, firma 
asutas Birla perekond. 
Toodang tarvitatakse ära 
peamiselt oma riigis, osalt 
naabermaades. Tuntuimat 
mudelit – irooniliselt 
“kohalikuks Mercedeseks” 
nimetatud Ambassadorit 
hakati inglise Morris Oxfordi 
baasil tootma 1958. aastal ja 
see on väheste muudatustega 
tootmises tänini. Mis on selle 
autotootja nimi? 
 

  

40 Neil kahel kirjanduslikul kujul on vähe ühist. Üks neist on antiikmütoloogia tegelane, kes oli Kadmose 
poeg ja väljapaistev jahimees. Teine oli 20. sajandi algul Kesk-Euroopas tegutsenud riigiametnik, kelle 
tegevuses võib küll leida varitsusjahi elemente. Sarnane oli aga nende elu traagiline lõpp. Nimetage 
mõlemad. 
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41 Aastal 1782 otsis tulevane tsaar Paul I Riias kohta, kuhu paigutada Vene 
armee Liivimaa polk. Tsaari antud ülesandest sai alguse pildiloleva mehe, 
Tuhala mõisas sündinud mitmekülgsete huvidega krahvi (1754 – 1835) 
elutöö. Sellesama Pauli valitsusajal sellesama tööga seoses ta korraks 
koguni arreteeriti. Ta oli tuntud vabameelse mõisnikuna, kes andis 
talupoegadele vaatamata seisusekaaslaste norimisele mitmesuguseid 
vabadusi ja toetas pärisorjuse kaotamist. Kes oli see Tuhala mõisas 
sündinud mitmekülgsete huvidega krahv (1754 – 1835)? 
 
 

  

42 Millises riigis asub Sierra Nevada rahvuspark, mille territooriumil on ka riigi kõrgeim, kohaliku ajaloolise 
suurkuju nime kandev mägi (5007 m merepinnast)? 

  

43 Ta on juunioride maailmameister kiirlaskumises (1983) ja maailma karikasarja esimene aastal 1997, lisaks 
võitis kolmel aastal järjest (1995-97) kiirlaskumise karika ja korra suurslaalomi karika. Rallisõitjana võitis 
2006. aasta Dakari ralli ja oli 2005 teine. Kes? 

  

44 Siin on kunstnik ja tema kaks tööd. Kes? 
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45 Teatavasti loodi 1947 Pakistani riik, millest 1971 eraldus omakorda tänane Bangladesh. Inglismaal 
õppinud India päritolu muhameedlastest tudengitel oli algul aga veelgi suurem plaan: rajada lisaks 
nimetatud riikidele veel kolmaski islamiriik, mis oleks paiknenud kunagise Hyderabadi riigi territooriumil 
ehk teisisõnu lausa keset tänapäevast Indiat. Kuidas oli plaanis nimetada seda „riiki“? Nimi kattub 
oluliselt ühe varasemast ajaloost hästi tuntud riigiga. 

  

46 Charles Dawson on üks suurimaid pettureid loodusteaduse ajaloos. Algselt oli ta advokaat, kuid kogus ka 
hobi korras fossiile. Ta leidis ühe uue imetaja fossiili, mis tema järgi ka nime sai, ning otsustas siis, et talle 
see asi meeldib. Ta hakkas tegema uusi „avastusi”, mis päädisid inimese ja ahvi vahelise lüli „leidmisega”. 
Dawson võttis inimese kolju ja orangutangi lõualuu, liimis need kokku ja viilis hambaid. Kogu 
teadusmaailm läks pöördesse, „avastust” peeti üheks kõigi aegade suurimaks. Alles 40 aasta pärast, 
aastal 1952, saadi pettusest aru. Kuidas nimetati leitud „vahelüli”? 

  

47 Pildil on ***. See leiti 1901. aastal Kreeta ja 
*** saare vahel avastatud laevavrakist, *** 
saare järgi sai see ka osa oma nimest. See on 
üks ajaloo mõistatusi ning seda on 
nimetatud ajaloo seisukohast 
väärtuslikumaks kui Mona Lisa. Tegemist on 
mehhaanilise arvutiga taevakehade liikumise 
kindlaksmääramiseks. Kuidas nimetatakse 
seda mehhanismi (ehk saart, mille ligidalt 
see leiti)? 

  

48 1955. a. sündinud vene kirjaniku loomingus leidub tulevikku 
suunatud pessimistlikke utoopiaid, mis ei ennusta Venemaale eriti 
helget tulevikku – nähakse ette autokraatiat, isegi tagasilangust 
feodaalsuhetesse, tehnoloogilist ja majanduslikku sõltuvust Hiinast 
jne. On ka väike seos Eestiga – tema 2006. a. ilmunud teos on 
pühendatud kangelasele, kes jättis oma elu ühe Kesk-Eesti 
väikelinna vallutamisel. Kes? 
 

  
 

  



  XXXIII Eesti võistkondlikud meistrivõistlused mälumängus 

          ~ 13 ~ 

 
Tallinn, 2. mai 2010 

www.kilb.ee 
 

49 Pildil on vana-Egiptuse elu sümbol.  
Kuidas seda nimetati? 

    
 

  

50 See saarestik asub 49. ja 50. põhjalaiuskraadi vahel. Kliima on seal erinevalt samal laiuskraadil asuvatest 
peaaegu arktilistest Ameerika saartest meeldivalt soe ja pehme, õhutemperatuur ei lange kunagi alla +7 
kraadi. Saartel kasvab palju lähistroopilisi taimi ja seal pesitsevad eksootilised linnud. 50 pisisaarest 
enamik on tegelikult lihtsalt kaljud. Asustatud on 5 maalappi, kus elab ligi 2200 inimest. Saarestiku 
„pealinn“ Hugh Town asub Saint Mary`s saarel. Norra kuningas Olav Trygveson võttis erakmunkadelt just 
seal vastu ristiusu, mille tulemusel algas viikingite ristiusustamine. Mis saarestik? 

  

51 See „spordiala” on kõige populaarsem USAs ja Jaapanis. Pikka aega oli sellel alal kõige kõvem mees 
Takeru Kobayashi, kuid 2008. aastal tõukas Joey Chestnut ta troonilt. Ala matšid on tavaliselt kuni 12 
minutit pikad. Ala peaorganisatsioon on IFOCE, kes korraldas eelmisel aastal ligi 100 turniiri ning jagas 
välja üle 350 000 dollari auhinnaraha. Mis spordiala? 

  

52 Laulab Metropolitan Opera metsosopran. Kes? 
 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Ankh.svg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ulovejewelry.com/ankhs_files/ankhs.jpg&imgrefurl=http://www.ulovejewelry.com/ankhs.html&h=434&w=365&sz=48&hl=et&start=20&um=1&tbnid=rgc_NHbRJ_DBEM:&tbnh=126&tbnw=106&prev=/images?q=ankh&um=1&hl=et&rls=RNWE,RNWE:2006-04,RNWE:en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.touregypt.net/featurestories/ankh1.jpg&imgrefurl=http://www.touregypt.net/featurestories/ankh.htm&h=411&w=375&sz=29&hl=et&start=5&um=1&tbnid=9RoshPHs1nT_BM:&tbnh=125&tbnw=114&prev=/images?q=ankh&um=1&hl=et&rls=RNWE,RNWE:2006-04,RNWE:en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.celticattic.com/jewelry/images/pendants/ankh_sm.jpg&imgrefurl=http://www.celticattic.com/jewelry/pendants_and_more.htm&h=398&w=250&sz=34&hl=et&start=11&um=1&tbnid=RpgCDIkISmSG-M:&tbnh=124&tbnw=78&prev=/images?q=ankh&um=1&hl=et&rls=RNWE,RNWE:2006-04,RNWE:en&sa=N
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53 Kanada räppar Aubrey Graham on tuntud nime all, mis on 
parempoolsel pildil kujutatud mehe perekonnanimeks. Selle 
mehe pea eest oli kuningas Felipe II nõus välja käima 20 000 
tukatit.  
Mis nimi?  

  

54  Nad on levinud kõikjal maailmas. Neid arvatakse 
eksisteerivat üle 1000 liigi, geneetiliselt on nad seotud 
lülijalgsetega. Nad suudavad elada keskkonnas, mis tapaks 
pea iga teise looma. Neid on leitud vulkaanidest, nad 
suudavad elada üle külmutamise absoluutse nulli ligidale, 
samuti on nad ainukesed teadaolevad loomad, kes on üle 
elanud kosmosevaakumi – 2007 algul viidi näidised 10 
päevaks kosmosesse, missiooni lõppedes leiti, et osa neist 
on isegi munenud ning munad koorusid normaalselt. Kes? 

  

55 Eesti jalgpalli üks silmapaistvamaid ründemängijaid sündis 1902 Sankt-Peterburgis. 17-aastaselt hakkas 
mängima Kalevis, tuli viiel korral Eesti meistriks. Rahvuskoondises lõi 21 väravat. Igapäevast leiba teenis 
autojuhina. Alates 1935. a-st töötas PolPol-is autojuhi-agendina, ühtlasi oli president Pätsi autojuht. 
Arreteeriti 1941 ja hukati samal aastal Kirovis. Kes? 

  

56 Selle jaapanlase kodanikunimi oli Kimitake Hirioka, eluaastad 1925–1970. Kirjanikuna sai tuntuks 24-
aastasena, avaldas 40 romaani, luulet ning kabuki- ja no-teatri näidendeid. Pettununa Jaapani ühiskonna 
arengus asutas 1967. aastal paramilitaarse ühenduse Tatenokai, mille eesmärkideks olid keisritruuduse, 
samuraiideaalide ja sõjalise vapruse propageerimine. 10. nov. 1970 sooritas rituaalse enesetapu. Mis oli 
tema kirjanikunimi? 
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57 Kes on neil piltidel (1881-1943; grupipildil vasakul)?  
 
 

  

58 54 riiki ühendavasse (Briti) Rahvaste Ühendusse kuulub kaks Aafrika riiki, mis pole kunagi olnud 
Suurbritanniaga riiklikult seotud. Esimene neist liitus juba 1995, teine 2009. Nimetage need kaks riiki. 

  

59 Pildil näete Aasiast pärit delikatessi. ... on viljastatud hane- või 
kanamuna koos hilises arengustaadiumis oleva embrüoga, mis 
keedetakse ja söödakse koos koorega. Filipiinidel on ... igapäevane 
ning tavaline suupiste. Rahva seas peetakse seda armuväge 
suurendavaks ja kõrge proteiinisisaldusega toiduks. Mis toit? 
 
 

  

60 Oma ajal nimetati seda “Neegrite Uueks Alguseks”. See kasvas välja muutustest mustade ühiskonnas 
peale orjanduse kaotamist Ameerikas ning kirjeldab õitsengut mustade kultuuris, muusikas, kirjanduses 
jm. XX sajandi algul. Populaarne oli jazz-muusika, ehitati ka Apollo Theatre, alguse said Billie Holiday, Ella 
Fitzgeraldi jpt karjäärid. Kuidas seda kultuurirevolutsiooni nimetatakse? 
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61 Ta oli järjekindel ja töökas mees ning samas karmi käega, isegi julm valitseja, kes täitis hoolega riigikassat, 
eriti Majesteedi solvamise seaduse abil. Kogu raha lõi läbi tema järeltulija, kes paistis silma peamiselt 
priiskamise, skandaalide ja oma hobuse edutamisega kõrgesse riigiametisse. Üks kord on küsitavat keisrit 
nimepidi nimetatud Uues Testamendis. Kellest on jutt? 

  

62 Selle territooriumi nimetasid esimesed sinna jõudnud euroopa 
päritolu asunikud omas keeles Dorslandiks.  
Mis nime all tuntakse teda praegu laiemalt? Pildil on üks selle 
territooriumi tüüpilisi asukaid. 
 
 

  

63 Teada on et derbiks nimetatakse hobuste võiduajamist hipodroomil. Derbiks nimetatakse aga ka 
spordivõistlust, kus osapoolteks on kas ühe linna või regiooni esindused. Tuntumad taolised derbid 
peetakse jalgpallis näiteks Glasgow’ klubide Rangers ja Celtic vahel või Amsterdami Ajaxi ja Rotterdami 
Feyenoordi vahel. Milliste klubide vahel aga toimub nn „Neitsi Maarja derbi“ ehk „Madonnina“? 

  

64 Kes on see näitleja, kümnes Voldemar Panso 
preemia naissoost laureaat? 
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65 Uue maailma territooriumide iseseisvumine tõi lisaks vabariikide 
tekkele kaasa mitmete kroonitud peade asumise uute riikide 
etteotsa. Keisririigid on olnud ka Ladina-Ameerika suurimad 
riigid – Mehhiko ja Brasiilia, kuid esimene keiser oli hoopis pildil 
olev mees, kes kukutati 1806. Mis on tema nimi?  
 
 

  

66 Venemaa väikseim linn, mis kannab „Päikese linna“ nime ja kus elab ligi 400 inimest, ning suurim maa-
asula, kus elab üle 70 000 inimese, asuvad ühes ja samas haldusüksuses. Millises? 

  

67 Küsitavale suusamargile pani 1907. aastal aluse prantslasest tubli suusaharrastaja Abel ***, kes osava 
puusepana valmistas endale esimese paari suuski. Nende kvaliteet oli sedavõrd hea, et Abel jätkas üha 
uute paaride valmistamist ja pani varsti vabriku püsti. Esimene kuum suuskade reklaamija oli legendaarne 
Prantsusmaa mäesuusataja Emile Allais, kes võitis 1937. ja 1938. aastal neli MM-tiitlit. Teise läbimurde 
eest kandis hoolt Jean Vuarnet, kes võitis selle tootja suuskadel 1960. aasta Squaw Valleys kiirlaskumise 
olümpiakulla. Levinud on nad tänagi. Mis suusamark? 

  

68 Austraalias elavate sakslastest kaksikute Michael ja Peter 
Spierigi jaanuaris 2010 esilinastunud filmis on juttu Maast 
aastal 2019, kus inimesed on epideemia tagajärjel muutunud 
vampiirideks. Kuidas on filmi pealkiri? Punkti saate, kui tunnete 
ära peaosalist Edward Daltonit mänginud näitleja.  
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69 Surmanuhtlus kehtib siiani paljudes riikides, tõsisemalt hakati selle karistusviisi kaotamisele mõtlema 
alles 20. sajandil. Küsime aga XVIII sajandi valitsejat, kelle valitsusajal ei olevat riigis täide viidud ühtegi 
hukkamist. Samas kartis ta ise mõrva ega maganud kunagi kaht korda järjest ühes ja samas toas. 
Seejuures tavatses ta öösiti pidutseda ja päeval magada. Riigiasjadest ta erinevalt oma isast suurt ei 
hoolinud. Kes? 

  

70 Näete ausammast 
meresõitjale, kelle nime 
kannavad muuhulgas üks enam 
kui 2 miljoni elanikuga 
metropol ja metropoli ligidal 
asuv 2/3 Eesti suurune saar. 
Mis nimi?  
 

  

71 Rahvusvaheline ratsaspordiliit tunnustab ametlikult kümmet ratsaala, milledest viis on olnud ka 
olümpiakavas. Kuidas kutsutakse ratsaspordiala, kus võistlejal tuleb hobuse seljas teha akrobaatilisi 
harjutusi ehk võimelda? Olümpiamängude kavas jõudis see ala olla vaid 1920. aastal Antverpenis, kus nii 
võistkondlikult kui individuaalselt tegid puhta töö Belgia ratsanikud. 

  

72 Kes on pildil? 
Ta on sündinud 1966 USA-s, mänginud filmides ja tele-
seriaalides, iganädalaselt nähtav ka ühes eesti telekanalis. 
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73 Kes on pildil? Kahe punkti saamiseks piisab ka, kui nimetate daamide abikaasad. 

 

  

74 Kaaliumvilk (keemiliselt alumiiniumkaaliumsilikaat) on kergesti õhukesteks elastseteks lehtedeks jagunev 
klaasi meenutav mineraal. Seda on kasutatud muuhulgas ahjuuste ning akende klaasimiseks ja 
pühapiltide katmiseks. Mineraal kannab ühe Euroopa suurlinna nime, kust teda algselt ka leiti.  
Nimetage linn või mineraal. 

  

75 Aastal 1907 emigreerusid USA-sse seitse venda: Franco, Valeriano, Gelindo, Candido, Giocondo, Giovanni 
ja Rachele. Vennad töötasid mehhaanikutena; Rachele konstrueerisid lennukipropelleri ja üheskoos 
hakati valmistama lennuaparaate ja hiljem hüdropumpasid. 1956. aastal mõtles Candido välja toote, mis 
vendade perekonnanime all on täna tuntud paljudes keeltes. Üheks oma ala juhtivaks ettevõtteks on 
vendade tegevusest välja kasvanud Sundance Spas.  
Kuidas on vendade perekonnanimi? 

  

76 See 1974. aastal sündinud ajakirjanik ja kirjanik on sündinud Madrases ja üles kasvanud Austraalias. On 
õppinud Columbia ja Oxfordi ülikoolides, peale seda pemiselt töötanud ajakirjanikuna. Tema 2008 
Bookeri auhinna võitnud teos kujutab endast vormiliselt peategelase kirju Hiina peaministrile. Palun 
nimetada autor ja teos. 
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77 Põhjasõja alguseks oli selle ratsaniku vägede 
kallaletung Riia linnale veebruaris 1700.  
Kes on hobuse seljas? 
 

  

78 Selline oli ühe 20. novembril 1985 ilmavalgust näinud toote logo. 
Korduvalt täiustatuna on toode populaarne tänagi. Millega on tegemist? 
 

  

79 See kümnevõistleja sündis 1977. a. olümpiavõitja pojana. Tema isiklik rekord on 8554 punkti, 
tugevamateks üksikaladeks .kõrgushüpe (2.22) ja 1500 m jooks (4.20,94). Kõvade konkurentide ja 
sportliku ebaõnne kiuste sai kümnevõistluses ka 2 tiitlivõistluste medalit – MM-pronksi 2005 ja EM-
hõbeda 2006. Püüdis ennast täiendada ka muudel elualadel, näiteks harjutades koos Roman Šebrlega 
leppisid mehed kokku, et õpivad ära inglise keele ja kasutavad seda praktika mõttes treeningutel 
suhtluskeelena – ja edu oli märgatav. Kellest on jutt? 

  

80 See näitlejanna on veel noor ja tal on kindlasti veel palju ees, praeguseks on tehtud näiteks filmid 
“Printsessi päevikud” ja “Saatan kannab Pradat”. Ajalugu tunneb ka teist samanimelist isikut, kes sündis 
XVI sajandil ja on tuntud peamiselt selle tõttu, et abiellus 26-aastasena 18-aastase noormehega, kellest 
sai hiljem kuulus kirjanik. Kes? 
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81 Kolumbuse-eelses Kesk-Ameerikas oli väga oluliseks 
jumalateenistuse vormiks inimohvrite toomine. Lisaks ohvriks 
toodutele, kes olid peamiselt sõjavangid, ohverdasid usklikud 
regulaarselt ka oma verd. Lihtinimesed tegid seda n-ö. 
tootmistööd katkestamata – piisas sõrme lõikamisest, ka 
kõrvalestast tilkus veri päris hästi. Tähtsamad isikud, eriti 
kõrgemad vaimulikud andsid vere oma suguliikme vigastamise 
teel piduliku ja piinarikka tseremoonia käigus. Oli ka 
suurejooneline avalik tseremoonia, mille käigus verd ohverdas 
kohalik valitseja koos oma naisega – abikaasad torkasid terariista 
tseremoonia kõrghetkel sünkroonselt ühest oma kehaosast läbi. 
Millisest? 

 

  

82 See korvõieline taim on ka Eestis tavaline. Tema kibedaid 
juurikaid on Euroopas kasutatud sajandeid. Preisi kuninga 
Friedrich Suure ajal muutus ta tõeliseks kultuurtaimeks.  
Mis taim? 

  

83 Šveitsi kiiruisutaja Franz Krienbühl (1929-2002) alustas tõsisemalt spordiga tegelemist, olles peaaegu 40-
aastane. Karjääri parima koha sõitis ta 47-aastaselt välja 1976. aasta Innsbrucki OM-l, lõpetades 10 000 
meetri distantsi kaheksandana. Uisupublikule torkas ta silma siiski kaks aastat varem ja mitte ainult oma 
ea poolest. Ja nagu ikka - alguses naerdi, siis mõeldi ja mõne aasta möödudes olid kõik võistlejad 
Krienbühlist õppust võtnud. Millega Šveitsi vanameister 1974. aastal lagedale tuli? 

   

84 Näete maali Autoportree viiulit mängiva Surmaga. Kui 
autor suri (1901), peeti teda Saksa kultuuriruumi 
suurimaks kunstnikuks – tõepoolest, Mahleri 4. 
sümfoonia teine osa „Surm haarab viiuli“, mis valmis 
samal aastal, on sellest maalist inspireeritud. 2001.aastal 
andis Šveits kunstniku sajanda surma-aastapäeva auks 
välja tema autoportreega margi. Kõnekas on see, et 
Surma seal kujutatud pole. Kes?  
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85 See 35 000 elanikuga provintsipealinn ja turismikeskus asub ühe 
Euroopa riigi kirdeosas. Tema ajalugu on suurem tänapäevast – 
1640. aastal tõusis siinne hertsog riigi kuningaks, kelle asutatud 
dünastia püsis võimul kuni monarhia lõpuni selles riigis. Pildil on 
viimane sellest soost kuningas, kes valitses 1908-1910. Mis on 
linna (ja dünastia) nimi?  
 
 

  

86 Jaapan on üks maailma tähtsamaid riike, millest on juttu tihti ja mitmel pool. Seekord küsime, mis on 
Jaapani pikim jõgi (367 km)? Sama nime kandis muuhulgas ka II maailmasõjast osa võtnud suur sõjalaev; 
selle nimega firma toodetud elektritööriistad on müügil ka Eestis. Ühe tähe võrra erinevat nime kannab 
firma, mis on jalgratturitele hästi tuntud. 

  

87 Käimas on tuline võitlus ühes 
rahvusvaheliselt tuntud 
sportmängus. Ei küsi aga mängu 
nime, vaid hoopis seda, kuidas 
nimetatakse muruväljaku keskel 
olevat riba, mille otstes mehed 
parasjagu toimetavad?  

  

88 See idamaise väljanägemisega lugu „From Yesterday“ ilmus 2005. aastal nii singlina kui albumil „A 
Beautiful Lie“. Bändi enda nimi viitab hoopis kosmosele. Nimetage see Los Angelesest pärit bänd. 

 http://www.youtube.com/watch?v=uzIqAaYCXrA&feature=related 
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89 Selle ordu kaasaegne versioon on asutatud 1687. aastal kuningas James II poolt. Tema poeg James Stuart, 
„Old Pretender“, nimetati 30. novembril 1736 (püha Andrease mälestuspäeval) ordu esimeseks 
suurmeistriks. Lisaks kuningale ja kuninglikele printsidele kuulub ordusse 16 rüütlit. Kõik ordu liikmed 
kuni tänaseni on olnud Ühendkuningriigi alamad, ainsaks erandiks Norra 
kuningas Olav V. Näete ordu liikmeid tähistava ordeni paela.  
Mis ordu (orden)? 

  

90 Selle riigi nimi tuleneb tõenäoliselt ühe Makedoonia Aleksandri ajal tegutsenud valitseja või väejuhi 
nimest. Rahvasuu on riigi nime aga tõlgendanud kui „tulejumala kaitse all olevat kohta“. Tõsi ta on, et sel 
alal asus palju zoroastrismi pühakodasid, kus tuli kunagi ei kustunud. Tuli on ka riigivapil kesksel kohal. 
Mis riik? 

  

91 Aastal 1992 asutasid seitse malesõpra 
Leonardo klubi. Kõik 7 armastasid aega viita 
maleturniiride pealtvaatajatena, neist üht – 
Vassili Smõslovi – võis ka malelaua taga 
kohata. Klubi annab välja rahvusvahelist 
Leonardo auhinda, sellega märgitakse ära 
väljapaistvaid kultuuri-, meditsiini-, spordi– 
ning muude alade metseene ja 
organisaatoreid. Pildil seisab klubi presidendi 
Aleksandr Jakovlevi ja Vassili Smõslovi vahel 
Leonardo auhinna esimene laureaat. Kes? 
 

  

92 Küsitava isiku nimi iseenesest pole eriti tuntud, küll aga tema looming – nimelt on ta Mozarti “Võluflöödi” 
libreto autor ja ühtlasi esietenduse lavastaja temale kuuluvas teatris. Mozartite perekonnasõber oli ta 
juba Salzburgi ajast. Paistis silma eelkõige rahvaliku ja saksakeelse muusikateatri edendajana sel ajal 
domineeriva itaalia ooperi taustal. Elas Mozartist tublisti kauem (1751 – 1812) ja jõudis koostööd teha 
veel paljude heliloojatega. Kes? 
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93 Kosovo riigi iseseisvuse väljakuulutamisel 17. veebruaril 2008 kasutati riigihümnina osa ühest 1823. aastal 
valminud heliteosest. Riigi oma hümni konkursi võitis samal 2008. aastal Mendi Mengjiqi. Hümni pealkiri 
viitab territooriumile, mis on Kosovo pindalast palju kordi suurem. Kuulete uut hümni. Mis territoorium?  

  

94 Mees vasakul (1907-1986) oli üks Tallinna Linnamuuseumi kodu-
uurimisringi rajajaid, Tallinna kalmistute parim asjatundja, nende kaitse 
alla võtmise, säilitamise, uurimise ja korrastamise algataja nõukogude 
ajal. 
Mees paremal (sünd. 1942), Texase A&M 
Ülikooli füüsikalise keemia professor, ajakirja 
Journal of Molecular Structure peatoimetaja, 
Eesti Teaduste Akadeemia välisliige ja Tartu 
Ülikooli audoktor, valiti Ellis R. Lippincotti 
auhinna 2005. aasta laureaadiks silmapaistva 
panuse eest võnkespektroskoopiasse.  
Nimetage nende ühine perekonnanimi. 
 
 

  

95 See klubi, mis asutati juba 1878 ning kandis algul St. Domingo`s FC nime, on tulnud oma maa meistriks 
üheksal korral (1891...1987) ning karikavõitjaks viiel korral (1906...1995). Teine samanimeline klubi loodi 
eelmise klubi meremeestest fännide poolt 1909 ning on tulnud oma maa meistriks neljal korral 
(1950...2008) ning karikavõitjaks ühel korral (1984). Selle klubi hüüdnimeks on „ruleti-mängurid“ 
(Ruleteros). Polegi vist vaja lisada, et tegemist on erinevate maade samanimeliste klubidega.  
Nimetage nende ühine klubinimi. 

  

96 Selle nimega Prantsuse kuningaid oli 2. Suuri tegusid isamaa ja 
iseenda auks ei õnnestunud kummalgi korda saata. Esimene, 
hüüdnimega Posthuumne, sündis alles pärast oma isa surma ja elas 
vaid 5 päeva, teine ilmutas 100-aastases sõjas suurt saamatust ja 
langes inglaste kätte vangi. Temast maalitud portreed peetakse 
esimeseks tõepäraseks valitsejaportreeks Euroopas.  
Mis nime nad kandsid? 
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97 Vuefast, Iskusevi, Sludy, Uleb, Kanitsar, Shihbern Sfandr, Prasten Tudorov, Libiar Fastov, Grim Sfrikov, 
Prasten Akun, Kary Tudkov, Karshev Tudorov, Egri Evliskov, Voist Voiov, Istr Aminodov, Prastern 
Bernov, Yavtyag Gunarev, Shibrid Aldan, Kol Klekov, Steggi Etonov, Sfirka; Alvad Gudov, Fandri Tuadov, 
Mutur Utin, Adun, Adulb, Iggvlad, Uleb, Frutan, Gomol, Kutsi, Emig, Turobid, Furosten, Bruny, Roald, 
Gunastr, Frasten, Igeld, Turbern, Mone, Ruald, Sven, Aldan, Tilen, Apubeksar, Vuzlev, Sinko, Borich.  
Nende meeste allkirjad seisavad aastal 944 „igavesteks aegadeks“ sõlmitud lepingul, millega lõppes 
piirkonda „Sundist Paflagooniani“ rüüstanud sõjakäik. Kes oli rüüstajate pealik? 

  

98 Internetiportaalis 
www.virtualtourist.co
m korraldatud 
hääletusel valiti 2008. 
aastal maailma kõige 
inetumaks ehitiseks 
ühe linna raekoda. 
Linn asutati 1630. 
Korvpallurid on 
võitnud 17 NBA 
meistritiitlit, 
hokimängijad 5 
Stanley karikat.  
Mis linn? 

  

99 Huyghe perefirma on 
vanim töötav 
õlletehas Genti 
piirkonnas. Firma 
tuntuim toode on 9%-
line hele õlu, mis 
1997 valiti maailma 
parimaks. Õlu kannab 
ühe meditsiinilise 
nähtuse nime, mis 
võib olla ka alkoholi 
tarbimisega seotud. 
Nimetage see 
õllesort.        

  

100 Kuulete üht kurba laulu.  
Mis ansambel? 

 


