
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKKILVAS, 10. aprill 2010, TTÜ, küsimused koostanud Heino Raivet, Erik 

Aru ja Mart Vellama 

TUTTAVAD/OOTAMATUD  NIMED  JA OOTAMATUS KOHAS 

1. Prantsuse filosoof (1300-1358), nominalismi pooldaja, õpetas alates 1328 Pariisi ülikoolis ja 

levitas W. Ockhami õpetust. Küsitavale on ekslikult omistatud ühte laialtlevinud sofistlikku 

näidet vaba tahte (valiku) võimatusest. Mis on filosoofi nimi? 

 

2. Pildil näete ühte Euroopa riigi lippu 19. sajandil, mis erineb riigi praegusest lipust. Milline riik ja 

mida tähendavad lipul tähed HI? Kui teate ainult riiki, siis saate 1 p. 

 
 

3. Küsime kauaaegset NHL mängijat, kes pärast mängijakarjääri lõppu (viis Pittsburgh Penguinsi 

Stanley karika võidule 1991 ja 1992) on omandanud Pittsburgh Penguinsi  meeskonna. Tema 

mängijanumber oli 66. Kes? 

 

4. Vormel 1 maailmameistriks on tulnud ainult 1 USA-s sündinud autosportlane (NB!! Andretti – ei 

ole USA-s sündinud!). Muuseas, järgmisel aastal võitis F1 maailmameistri tiitli sama perenimega 

sportlane (ei olnud sugulased). Mis on USA-s sündinud maailmameistri ees- ja perekonnanimi? 

(1+1p) 

 
 

5. Selle jõe ääres asetsevates erinevates linnades on sündinud Adolf Hitler, enne kui pere kolis Linzi, 

ja ka praegune paavst Benedictus XVI. See on ainuke Šveitsist algav jõgi (koos oma lisajõgedega 

muidugi), mis viib oma veed Doonausse ja sealt edasi Musta merre. Küsime jõe nime Šveitsis? Kui 

nimetate jõe nime Saksamaal ja Austrias, saate 1 p. 



HARJUMATUD  ALGUSTÄHED 

6. 1968.a. arendas küsitav insener välja esimese endanimelise helitöötlusseadmete mürataseme 

alandamise süsteemi, 1982.a. valmis sama süsteemi uus versioon, mille nimi oli „.....surround“. 

Kõikide tol ajal toodetud seadmetel oli vastav kleeps peal. Mis oli leiutaja (ja ka tema firma) 

nimi? 

 

7. Kuidas on mitmes James Bondi filmis tegutseva KGB kindrali nimi, keda kehastab Walter Gotell? 

Kellel meelde ei tule, võivad pöörduda  kirjanduse poole.  

 

8. Küsime kahte arsti ja pedagoogi (vastavalt 1827-1861 ja 1810-81), kes kuulusid Krimmi sõja ajal 

vastaspooltel sõdivate riikide kodanike hulka. Mõlemad olid omal maal väljapaistvad 

arstiasjanduse administraatorid ja praktikud, üks koostas ja toimetas mahuka illustreeritud 

arstiteaduse  õpiku, teine koostas anatoomia atlase. Üks suri ootamatult 1861. a. rõugetesse. 

Teine balsameeriti pärast surma oma mõisas, kuhu ta oli tagasi tõmbunud.  Kes nad on? 

 

9. Küsime Prantsusmaa Burgundia regiooni mitteametlikku pealinna ja Burgundia hertsogite 

asupaika, mis on juba keskajast tuntud oma tugeva sinepi poolest, mida tihti pakitakse 

portselanpurkidesse. Huvitaval kombel tuuakse sinepi toorainet juba kaua Kanadast. 

 

10. Kuidas nimetatakse väiksemat mehitamata luurelennukit (unmanned aerial vechicle), mida 

lahingutegevuse paikades tihti võib kohata? 

 

TAIMI SIIT JA SEALT 

11. Kuidas nimetatakse sellist taime- või loomaliiki, kes on kohastunud elamiseks erisuguste 

ökoloogilistes (kliima-, mullastiku jms) tingimustes. Näiteks võilill ja rändrott. 

 



12. Briti kriminaalromaanide kirjanik D.Francis kirjeldab oma romaanis „Silks“, kuidas on võimalik 

saada mürgitust teatud aedviljadest, kui neid süüa keetmata või toorelt muudmoodi 

töötlemata, kuna aedviljas olev fütohemaglutiniin (lektiin) muutub maos ritsiiniks, mille peale 

keha püüab mürgistest ainetest  vabaneda ja tekib oksendamistunne ja kõht läheb lahti. 

Mürgitusjuhtumid ei ole enamasti siiski letaalsete tagajärgedega. Milline meilgi kasvav aedvili 

toorelt söömisel sellist mürgistust väidetavalt põhjustab? 

 

13.  Seda kiudainet saadakse mitmest Yukatani agaaviliigist. Kiudainest valmistatakse köit, 

sidumisnööri,  dartside märklauadki on tehtud sellest materjalist. Ka meie lillepoodides 

pakutakse seda materjali lillekimpude kaunistuseks. Kiudaine saanud nime Mehhiko 

sadamalinna järgi. Agaave kasvatakse Kariibi mere regioonis ja Brasiilias (suurim materjali 

tootja). Millist kiudainet agaavidest saadakse? 

 
 

14. Küsime taime, mille põhilised tolmeldajad on pisikesed kärbsed Chiastochaeta trollii ja 

kimalased. Kuulub tulikaliste hulka, protoanemoniini tõttu on värske taim mürgine ja loomad 

teda ei söö.  Küsitava taime lähisugulane, oranž altai e. Ledebouri  ....., on Tartu Botaanikaaia 

sümbol (vt. margil) ja selle liigi kirjeldas esimesena Tartu botaanik C.A.Mayer. 

 

15. Süüria juudist isa ja Kanada juudist ema 1962.a. sündinud tütar jäi Los Angeleses Lakersi 

tantsutüdrukuna silma Jacksonite perele. 1980-ndatel sai temast hinnatud popkoreograaf, 

hiljem popstaar, kelle nimel on kuus USA nr. 1 hitti ja 54 miljonit müüdud albumit. Kes?  

 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plantsisal.jpg


AJALUGU, SÕJAD, LAHINGUD, REFORMID  

16. Selle Riiast umbes 150 km kaugusel asuva väikelinna lähistel paiknenud kahe  1960ndatel 

aastatel ehitatud Vene radarijaama pärast oli suur tüli, sest venelased ei tahtnud jaamadest 

kuidagi loobuda. Kuigi Venemaa palus korduvalt luba edasi lükata radarijaamade sulgemist, oldi 

lõpuks sunnitud lahkuma 1998.a. Kuidas on radarijaamale nime andnud linnakese nimi?  

 

17. Kirjanikud G.B. Shaw ja  G.H. Wells, majandusteadlased ning reformistid Sidney ning Beatrice 

Webb jpt,  olid sotsialismi pooldajad ning asutasid 19. sajandi lõpul koos ühingu (ingl. k Society)  

sotsialistlike ideede propageerimiseks (maa natsionaliseerimine, kooperatiivne omandivorm 

jms). Mis oli selle ühingu nimi, kui on teada, et ühingu nimega samanimeline tegelane on ka 

M.Muti loomingus. 

 

18. Hollandi kuningaid oli alati maetud Bredasse. Kui Hollandi valitseja Willem I 1584.a. 

katoliiklasest fanaatiku poolt mõrvati, oli Breda aga hispaanlaste poolt okupeeritud. Valitseja 

pojad otsustasid, et isa maetakse sellesse linna, kus nad parajasti peatusid. (Oranje Willemil oli 

seal ka oma palee). Sellest ajast peale maetaksegi  Hollandi kuningakoja liikmeid ainult 

küsitavas linnas. Millisesse linna maetakse Hollandi kuningakoja liikmeid? 

 

19. Marcantonio Colonna oli admiral, kes juhtis 5. oktoobril 1571.a. otsustava tähtsusega 

merelahingus kristlaste laevastikku Ottomani laevastiku vastu ja saavutas otsustava võidu. 

Kuidas oli selle Ioonia meres toimunud lahingu nimi? 

  
 

20. Selles linnas paikneb Rahvusvaheline Kohus (International Court of Justice), mis asub 

Rahupalees ( the Peace Palace). Mis linn? 

 



21. See prantsuse filosoof (1859-1941) sai Nobeli kirjanduspreemia 1927.a. Dialektikale, 

positivismile ja mehhanitsismile vastandas ta loova evolutsiooni õpetuse, mis omistab 

universaalse tähenduse bioloogilise idealismi mõistetele (elan vital – eluhoog). Prantsuse 

Akadeemia liige alates 1914. 

 
 

22. Selle luuletaja ema hukkus autoõnnetuse tagajärjel, aga isa oli samuti luuletaja. Tema noorusaja 

luuletuse sõnadega laulis Peeter Tooma „Põgene, vaba laps...“ Mis on luuletaja nimi? 

 

23. Kümme korda aastas  avab Eesti innovatsioonisõbralik lugeja innovatsioonile pühendatud 

ajakirja, mille peatoimetaja on Erik Aru ja mida annab välja Eesti Päevaleht. Kuidas on selle 

ajakirja nimi? 

 

24. Küsime lesbist maailmakuulsat  fotograafi, kes sattus 2009.a. masu ajal suurtesse võlgadesse, 

ei suutnud enam oma laene tagasi maksta ja oli sunnitud oma fotod müüki paiskama. Tema 

taga pildil on fotograafi  kuulus foto  Demi Moorest (tagaplaanil). 

             

25. Milline W. von Stryki kavandatud ja 20. sajandi algul ehitatud kirik? Selle kiriku tornis heliseb 
kolm kella, mis kannavad nimesid Sola Christus, Sola Gratia ning Sola Fide. 

 
 
 



26. Gilad Shalit on kuulutatud Pariisi (16.12.2008), Rooma (21.12.2008), Miami (23.04.2009) ja New 

Orleansi ( 25.06.2009) aukodanikuks. Mille poolest on G.Shalit kuulus ? 

 

27. Prantsuse keeles tähendab see „siidlõnga korrutama“, meie oleme harjunud seda pidama eri 

värvi puuvilla-, siidi- või villasest lõngast korrutatud lõngaks, mida kasutatakse tikkimisel. Kuidas 

on lõnga nimi? 

 

28. Avastasin, et juuresoleval pildil kujutatud beebide riideeset kutsutakse eesti keeles sellise 

ingliskeelse nimega. Millise nimega? 

 

29. Pildil näete India presidenti, kes on esimene naine selles ametis (vt. ülal). Mis on tema nimi? 

Sama nime kannab ka Mumbai suurim kriketistaadion, kui see kedagi aitab. 

 

30. 2009.a. oktoobris käivitati Rapla lähistel uus toidutehas, mis asus Eesti turule uue „Mamma“ 

kaubamärgi all tootma laias valikus koduselt värskeid praade, suppe ja teisi pakendatud 

valmistoite, mis jõudsid kauplustesse novembri alguses. Tehase käikuandmisega vahetati välja 

senine kaubamärk „Meleco“. Uue brändi eesmärgiks läbimurde saavutamine nii Eesti veel välja 

kujunemata valmistoitude turul kui tarbijate suhtumises. Milline välismaine perekontsern avas 

Rapla lähedal toidutehase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Kombinatoorika on matemaatika haru, mis uurib elementide hulkadesse kuulumise ning 

hulkades paiknemise viise, eeskätt lõplikust hulgast elementidest moodustatavaid ühendeid: 

kombinatsioone ja variatsioone. Kuidas nimetatakse sellist variatsiooni, mis on moodustatud 

hulga kõikidest elementidest? 

                  

32. Viimasel ajal on olnud palju juttu koolitulistamisest. Küsitav maailma tippatleet oli märtsis 

1996.a. 8-aastane, kui tema kooli Stirlingi linnas sisenes püssimees T.Hamilton ja laskis maha 16 

last, õpetaja ja iseenda. Küsitav pääses ainult seetõttu, et oli pugenud peitu õpetaja kappi. Kes 

oli see sportlane, kes oli kappi pugenud? Räägitakse, et see sündmus on jätnud jälje tema 

närvikavva ja naljakas irve ei kustu sealt eal. 

 

 

33. Miks Evi Sachenbacher-Stehle nutab (2006. a. foto) ja K.Kokk ( 2010.a.) peaaegu? 

 
 

34. Sydney ja Ateena olümpiamängudel sai see korvpallinaiskond hõbemedali, kuid 2006.a. tuldi 

Sao Paulos maailmameistriks, et 2008.a. Pekingi olümpial taas taanduda oma tavalisele kohale 

–hõbedale. Naiskonna kapten on tulnud ka klubiga USA, Austraalia ja Venemaa meistriks. 

Millise maa korvpallinaiskond? 

 

35. Küsime aeglase kasvuga kuni 30m kõrguseks kasvavat puud, mille tüvi on sirge ja võra hästi 

arenenud. Lisaks asjaolule, et puu on Taani rahvuspuu, saab temast valmistada võitünne, 

mööblit, parketti. Viljadest  saadav pähkliõli aga kõlbab toiduvalmistamisekski. Kuna vili – 

kolmekandiline pähkel on söödav, on sellest tuletatud ka puu teaduslik nimetus (fagus- kr.k. 

sööma). Puutõrv on antiseptilise toimega. Milline puu? 

  
 



36. See kuulsaim Tšiili kunstnik oli suur Salvador Allende valitsuse toetaja ja ta maalis  4m x 24m 

seinapannoo pealkirjaga "Tšiili rahva peamine ülesanne". Pärast S.Allende kukutamist 1973.a.  

maaliti maal A.Pinocheti režiimi ajal üle 16 värvikihiga. 2005.a. taasavastati seinamaal kohalike 

võimude poolt ning restaureeriti 2008. aastaks täielikult ja pandi välja Santiaogos La Granja 

raekojas. Mis on kunstniku nimi?             

 
 

37. Hiina muistne pikkusmõõt oli lii (645m), pinnamõõt muu 0,067 ha. Kuidas nimetati mahuühikut 

= 10,3 liitrit? 

 

38. Me ei küsi, kes on lisatud maali autor. Me ei küsi ka maali pealkirja, kuigi sellest võib teadjatel 
kasu olla. Kuidas nimetati Venemaal selliseid inimesi, kes vedasid mööda jõgesid köitega 
laevu vastuvoolu? 

 
 

39. Tanato- on kreekakeelne eesliide, mis annab sõnale surmaga seostuva tähenduse. Ses mõttes 
on tanatoos mõnevõrra erandlik sõna, sest kuigi eesliide on sama, selle sõna puhul 
käegakatsutavat surma otseselt ei kaasne isegi käega katsumisel. Mida tähendab tanatoos?  

 
40. Küsitav linn sai alguse lammisohu ehitatud Flandria krahvide residentsist. Linna nimi  

flaami/hollandi keeles on Rijsel (hääldus: raisel). Linn on kuulus alates 12. saj. peetavate 
kangalaatade ja alates 2006.a. toimuvate koomiksifestivalide poolest. Tuntud jalgpallilinn – 
linna meeskond mängib oma maa meistriliigas ja ka Chelseas mängiv noor andekas Kongo 
päritolu jalgpallur Gael Kakuta on sündinud nimetatud linnas. A. Dumas’ „Kolmes musketäris“ 
on üks oma nägu varjav tähtis ametimees pärit sealt linnast, kelle äratundmine viis nii mõnegi 
inimese meeleheitele. Milline linn? 

 

 
 
 
 
 
 



41. Kuidas nimetatakse pildil kujutatud silmalau kurdu, mis nn. mongoliidse e mongoli kurru 

kõrval esineb samuti enamasti asiaatliku  ja eskimo päritoluga isikutel (NB! mõned teadlased 

loevad küsitava kurru ja mongoliidse kurru ühe ja sama nähtuse alaliikideks?) Algab e-tähega. 

 
 

 

42.  Mati Kaal ütleb, et seda looma ei ole üheski teises loomaaias peale Tallinna Loomaaia. Milline 
Punasesse raamatusse kantud loom? Küsitav nimi koosneb kahest osast, esimene neist 
geograafiline ja langeb kokku ühe teise eluka geograafilise nimega (ka tema on olemas Tallinna 
Loomaaias ja tekitanud elevust viimasel ajal). Kumbki 1p. 

 

 
 

43. Selle inglise bändi nimi leiti mandri-Euroopa suurlinna  avaliku käimla seinalt. Kaheosalise nime 
esimene pool tähistab ühte tuntud vanglat samas linnas või ka tuntud relvatehast, kelle poolt II 
maailmasõjas valmistatud kuulipilduja olevat sundinud vaenlasi tantsima nime teiseks sõnaks 
olevat tantsu. Kuigi teatakse ka rääkida, et kaks sõna koos ehk bändi nimi ise olevat tähistanud 
hoopis vangla hüüdnime. MUUSIKA 

 
 

44. Jõgede suudmelahtesid kutsutakse vene keeles mitme eri nimega: tavaline on lihtsalt zaliv, 
lõuna pool on soolase suudmelahe nimena kasutusel limaan. Põhja-Jäämeres aga veel üks 
mõiste, mida oleme harjunud kasutama teises tähenduses. Aga imelikku pole midagi, eks need 
suudmelahed seda ihuosa meenutagi. Samal ajal, kui Jenissei suudmelaht on Jenisseiski zaliv, 
kuidas kutsutakse vene keeles Oneega, Severnaja Dvinaa, Obi, Uda jpt jõgede suudmelahti? 

 
45. 800 m olümpiarekord on siiani selle eurooplase käes ajaga 1.42.58. Kahjuks oli nimetatud võit 

tema ainuke rahvusvaheline kaalukas võit üldse. Kes? 
 

 

 

 

 

 



46. Küsime tuntud ameerika saksofonisti (s. 1929). Muuseas filmis „Terminal“ tuleb Tom Hanksi 
kehastatud mees Viktor Navorski Ida-Euroopa maalt nimega Krakozhia New Yorki, et saada 
küsitavalt autogramm, mis on tal oma isalt saadud fotol kujutatud inimestest ainsana puudu. 
Mis on kuulsuste hallis tähistatud saksofonisti nimi? MUUSIKA 

 
47. Hiljuti pandi ühes linnas üles pildil kujutatud ausammas. Aga juba kõlavad hääled, et see tuleks 

kiiresti maha võtta. Näete kohalikke pioneere ausamba juures askeldamas. Kelle ausammas ja 
mis linnas? 

 

 
48.  Selle itaalia magustoidu (vahustatud ja külmutatud munad, koor ja marjad) leiutaja olevat 

olnud Firenze arhitekt Bernardo Buontalenti, kes valmistas hõrgutise esmakordselt Cosimos 

1565.a. Itaallased maitsesid ja ütlesid: „Täiuslik“. Prantslased maitsesid ka, kuulasid mida 

ütlesid itaallased ja arvasid teadvat hõrgutise nime. Mis nimi hõrgutisele külge jäi? 

 

 
 

49. See inglise näitekirjanik (1924-1995) kirjutas T.E.Lawrence’i (Araabia Lawrence) teose „The 
Seven Pillars of Wisdom“ ümber filmistsenaariumiks. Tema poolt Pasternaki romaanil „Dr 
Živago“ põhineva filmistsenaariumi eest nagu ka ta oma näidendile „A Man for All Seasons“ 
põhineva ja Thomas More’st jutustava filmi stsenaariumi eest sai ta Oscari.  Eesti vaatajale on 
tuntud film „Punane telk“ (Umberto Nobile’st), mille stsenaariumi kirjutamisel küsitav samuti 
osales. On saanud ka teisi auhindu (Golden Globe) Kes? Tema perekonnanimi langeb kokku ühe 
mitmekordse olümpiavõitja omaga. 
 

50. Moodsates romaani keeltes on selle Rooma keisri nimest tuletatud sõna avaliku käimla või 

pissuaari nimeks (itaalia, prantsuse k), kuna just see „nelja imperaatori aastal“ võimule tulnud 

keiser pani maksu peale avalikele käimlatele.  Mis on selle keisri nimi? 



ÜRITADA  JA  PROOVIDA KASVÕI ÜLESMÄGE   

51. Oli europarlamendi saadik roheliste partei poolt (1999-2004), oskab oma emakeele kõrval 

vabalt itaalia keelt. Kirjutanud 63 raamatut, kuid varbaid on silmatorkavalt vähe. Kes? 

 

52. Esimesed kaks ühe perekonna liiget, kes on talvitunud Lõunapoolusel (mitte küll samal aastal) 
on olnud vennad-teadlased virmaliste uurija Henn 1964.a. ja Hain 1968.a. Mõlemad vennad 
töötavad Los Alamose National Laboratory’s. Nende pere on välja rännanud Eestist. Ühe venna 
järgi on nimetatud järsak, teise venna järgi mägi Antarktikas, mis on ära toodud ka ENE atlases 
(lk.39). Kuidas on vendade ühine perekonnanimi? 
 

53. 1977.-1979.a. korraldas üks lõunapoolkera maa lennuekskursioone, kuni 28. novembril 1979.a. 

üks lennuk halva nähtavuse tõttu vastu Kreeka pimedusejumala nime kandvat mäge sõitis. Kõik 

237 pardal olnut hukkusid ja ekskursioonid lõpetati. Mis oli mäe nimi (2p)? Kui teate vaid 

korraldajariiki, saate 1p. (Muuseas,  me ei pea silmas allmaajumalaid Tartarost ega Hadest.) 

 
 

54. Viimasel ajal on rohkelt kiitust saanud Eesti leiutajate rõivaproovitarkvara e. nn 

virtuaalproovikabiin, millel arvatakse seoses veebipoodide arenguga olevat suur tulevik. Viimati 

valiti lahendus maineka Euroopa visioonikonverentsi „Plugg” kahekümne lootustandvama 

iduettevõtte sekka. Kuidas on selle proovikabiini nimi? 

 

55. Mälumänguvõistlustel on küsitud Šveitsi šokolaaditootjat Tobleronet iga kandi pealt. Meie 
küsime, millise mäetipu reljeefi ja väljanägemist jäljendab Toblerone šokolaadi kolmnurkne 
kuju. Ettevõte on oma reklaamides seda korduvalt rõhutanud. Milline Itaalia ja Šveitsi piiril 
asuv mäetipp? 

 



VAHEMERE MELOODIAD, LÄÄNEMEREST RÄÄKIMATA 

56. 2009.a. veebruaris kuulutas Hugo Boss Fragrances, et nende Boss Orange parfüümi 

reklaaminägu on küsitav modell. Viking Line trükkis reklaamile peale oma laeva nime ja kasutab 

reklaami nagu oma, sest parfüüm on laevapoes müügil.  Kelle nägu? 

 
 

57. Langeoog on üks Ida-Friisi seitsmest asustatud saarest, kus seisab allpool toodud monument 

ühele naisele. Võib isegi öelda, et see on pühendatud kahele naisele muusikas  – ühele reaalsele 

(1905-72) ja teisele virtuaalsele. Nimetage nad mõlemad! 

 
 



58. Kui lugeda Küpros kui Euroopa Liidu liikmesmaa ka saarena tervikuna Euroopasse kuuluvaks, siis 

milline mitte-Euroopa riigile kuuluv Vahemere saar on pindalalt suurim ( 523 km2, pool 

Hiiumaad)?  Saar asub pindalalt Vahemere saarte hulgas 15. kohal. ( Meeldetuletuseks:  1. 

Sitsiilia 2. Sardiinia 3. Küpros  4. Korsika  5. Kreeta  6. Euboia  7.Mallorca  .... 13. Korfu ..... 16. 

Lemnos  17. Samos 18. Naxos .... . 34. Malta). Õige saar 2p, õige riik 1p. 

 
 

59. Selle katalaani abstraktse ekspressionistist kunstniku (s.1923) karjääris mängis otsustavat osa 

prantsuse mõjukas kunstikriitik ja kuraator Michel Tapie, kes väsimatult küsitava töid reklaamis 

ja soovitas. On väidetud, et selleks oli eriline põhjus. Küsitava muuseum asub Barcelonas ja ta 

on S.Dali ning J.Miro kõrval kuulsaim katalaanist kunstnik. Näitame tema seinamaali katalaani 

paviljoni seinal maailmanäitusel Seville Expo 92’. Mis on kunstniku nimi? 

 
 

60. Küsitav (fotol vasakul)  on oma maa 12 kordne karatemeister. Olles tähtsas riigiametis, on teda 

viimasel ajal süüdistatud ebasündsas käitumises.  Kui teate tema nime, saate 2 p. Kui ainult 

seda, milles teda süüdistatakse, saate  1p. 

 



PEAAEGU  IDENTSED  KAKSIKUD 
61. K.Steinbach küsis Otepääl: Maakond Itaalias Türreeni mere ääres, suurim linn Napoli. Maakond on mägine ja 

vulkaaniline (Vesuuv), kuid maheda kliimaga. Siin asuvad ka kuulsad turismipiirkonnad Sorrento ja Capri. 

Majanduslikult Lõuna-Itaalia arenenumaid piirkondi. Mis maakond? Vastus oli Campania. 

Meie küsime: Itaalia jaguneb kahekümneks regiooniks (mis koosnevad provintsidest). Küsime 

neist seda regiooni , mille keskus on Rooma (12) 

 

 

 

 

 

 

 
62. Matis Song küsis Tartu MV 16.12.09 voorus järgmise küsimuse: „Sellel meediagrupeeringul on hetkel kuus 

raadiojaama: Raadio Kuku, Raadio 100 FM, Raadio Uuno, Raadio Elmar, Radio Spin FM ja Raadio Dinamit FM. 
Peakontor asub Tallinnas Veerenni 58. Omanikeks on kodulehel märgitud Communicorp Group Ltd, AS Eesti Meedia 
ja eraisik. Mis nime kannab see aktsiaselts? Õige vastus oli Trio LSL.  

Meie küsime hoopis, kes on eelpool mainitud eraisik, kes oli raadiojaama omanike hulgas juba 
varem koos H.Luige ja R.Langiga ja on praegugi.  On tulnud ka Eesti meistriks. 
 

63. Margus Maiste küsis paariskilva voorus järgmise küsimuse „See Rootsi kunstiajaloolane ja muuseumitegelane (1885-
1984) on jäädvustanud end Eesti kultuurilukku. 1922-1924 oli Tartu Ülikooli kunstiajalooprofessor, rajas 
kunstiajalookabineti. Tema õpilaste hulka kuulusid Voldemar Vaga ja Leo Soonpää. Uuris eesti keskaegset 
kirikuarhitektuuri, avaldas Karja kirikut käsitava monograafia. Juhatas Karja ja Ridala kiriku restaureerimist. Hiljem oli 
Rootsis muuseumidirektor ja Värmlandi muinsuskaitseülem. Kes? õige vastus oli Tor Helge Kjellin  

Meie küsime: See Rootsi kunstiajaloolane ja kunsti ajaloo tegelane (1906-1987) on jäädvustanud 
end Eesti kultuurilukku. 1933-1940 oli Tartu Ülikooli kunstiajalooprofessor, huvitus kõigist Eesti 
ajalooperioodidest. Tema õpilaste hulka kuulusid Helmi Üprus, Villem Raam ja Armin Tuulse. 
Uuris eesti keskaegset kirikuarhitektuuri, avaldas Toomkiriku ehituslugu käsitleva monograafia. 
Hiljem oli Rootsis Stockholmi ülikooli kunsti teooria ja ajaloo professor ja Kuningliku Kunstide 
Akadeemia teadussekretär. Kes? 
 

64. I.Paavle küsis Viljandis:  Oleme harjunud nimetama kõiki Metsiku Lääne lehmakarjuseid kauboideks. Tegelikult on 
cowboy ainult üks karjuste põhitüüpidest – need erinevad piirkonniti, vastavalt klimaatilistele tingimustele ja 
taimestikule. Cowboy'd tegutsevad peamiselt USA Kesk-Lääne suurte tasandike aladel, cowpuncher'id lõunas vastu 
Mehhiko piiri. Millised on lehmakarjuste kaks ülejäänud nimetust? Uks neist on levinud Mehhikos ja tuleneb 
hispaaniakeelsest sõnast “lehm”. Teine on levinud USA loodepiirkondades (Oregon, Washington, Idaho, Põhja-
California) ja on eelmise nimetuse inglisekeelne mugandatud variant. Esimese sõnaga seostub 1953. a vestern 
(tähtedeks Robert Taylor ja Ava Gardner), teisega 1984. a ulmekomöödia ja selle peategelane (Peter Weller, teistes 

osades John Lithgow, Ellen Barkin jt). Õige vastus oli vaquero ja buckaroo. Meie küsime: Lehmakarjuste 
nimesid on Ameerika mandril nii et tapab. Igal piirkonnal on oma. Kuidas kutsutakse argentiina 
lehmakarjust ja Tšiili lehmakarjust? (1+1p) 

 
65. 27.03.2010. küsiti Säreveres Maakilva Superfinaalis:  Ilmselt ainus keemilise elemendi järgi nimetatud linn asub 

Ukrainas, lausa Dnepri ääres ja seal elab ligi 50 000 elanikku. Selle metalli nimi, mille järgi on ka linn nimetatud, on 

eesti keeles natuke teistsugune kui ukraina või vene keelest. Linna nimes on kasutatud just slaavikeelset elemendi 

nimetust. Seda elementi leidub looduses küll vaid ühenditena nagu näiteks pürolusiit, hausmanniit või brauniit. Selle 

aine vaegus võib põhjustada krampe, liigsus aga impotentsust. Nimetage linn või element? Õige vastus oli mangaan 

(marganets). 

Meie küsime:  Nimetada keemilise elemendi järgi nimetatud linn  (7000 elanikku)  Bosnia-
Hertsegoviinas umbes 50 km kirdesse Sarajevost, mis on tuntud oma Rooma-aegsete termide  
ja  keskaegsete tinakaevanduste poolest? 
 



SUVEAJAL JÕES JA LUMES  
66. Mahtra sõja mahasurumise järel  sai 1859.a. kaks Mahtra meest raskeima karistuse – 1000 

hoopi kadalippu ja 20 aastat sunnitööd. Üks neist oli Ado Andrei, teise nime aitab meenutada 
meilgi toalillena kasvatatav mürgine koerakooluliste sugukonna taim.  

 

67. Millised kaks Omaha pokkeriterminit on puudu? Vastavalt ??? (4) ja ????(5) 

 
                                          FLOP (1….3)                                          ???  (4)                  ????(5) 

 

68. Suveajal kipuvad napsimehed purjus peaga autorooli. Ametivõimud püüavad seda igati ära 

hoida.  1996.a. tegi Briti Maanteeamet vastava reklaamiklipi, milles kasutati ära tolleaegne 

hittlugu, mida esitas ansambel, kelle kahetähelisest nimest üks langeb kokku Šoti maadeuurija 

Parki eesnimega. Milline ansambel  ja  lugu (1+1p)? 

 

69. Näete Leedu väikese vapi kujutist (pildil). Laulva revolutsiooni ajal kasutas seda vappi „Sajudis“, 

esimese iseseisvusaja Leedu müntidel on nimetatud kujutis kulli poolel, kasutusel sõjamasinatel 

identifitseerimismärgina ning ametlikult ka riigi väikese vapina. Millise nime andis ajaloolane 

Todor Narbutt väikesele vapile 19. sajandil (selle nime all tuntakse vappi  üleüldiselt praegugi 

-  vastus stiilis „Hendriksoni küür“ ? 

 
 

70. Kodiak (2000); Cheetah(2001); Puma (2002); Jaguar (2002); Panther 2003); Tiger (2004); 

Leopard (2006); ….. (2008). Lõpust on üks loom puudu, milline? 

 



MIDA KEEGI OSKAB VÕI TOHIB 

71. Küsitav isik tuli 1962.a. Soome meistriks poksis, oli aastatel 1988 - 2000 Soome 

olümpiadelegatsiooni ametlik arst. On Rooma Lazio, AC Milani  ja FC Barcelona ametlik arst. 

Hiljuti opereeriti tema kliinikus D.Beckhami kannakõõlust. On opereerinud ka H.Gebreselassiet,  

M.Otteyd jpt. 

 
 

72. Neid mehi, kellel on selline õigus, on kogu riigis ainult 2, kuigi ametivendi on neid  riigi peale 

mitmeid. See õigus seisab selles, et Rowan Williams’il on õigus allkirja anda Rowan Cantuari ja 

John Sentamul (pildil) John Ebori nimega. Kellega on tegemist? Rowan Cantuari allkirja loetakse 

tseremoniaalselt tähtsuselt kuningapere järel järgmiseks.(1+1p) 

 
 

73. Küsime tuntud karikaturisti, kes loobus 1995. a. joonistamisest ja enam ei esine (vt.ülal). 

 

74. Need kaks ühe perekonnanimega meest elavad USA-s. Bud on sündinud 18.09.1926 ja on 

teinud alates 1984.a. kõigist olümpiamängudest dokumentaalfilmi, kuigi esimese spordifilmi 

tegi juba aastaid enne. Alan on sündinud 6.03.1926.a. ja sai 2005.a. Bushilt ordeni (Presidential 

Medal of Freedom) eduka pikaajalise riigiteenistuse eest (pikaajaline väga tähtsatel 

ametipostidel olemine ja siunata saamine). Milline on ühine perekonnanimi? 

 

75. Kanadalane Guy Laliberte (s.1959) on ettevõtja, filantroop, pokkerimängija ja kosmoseturist. 

Oma karjääri algul tegeles ta ka akordionimänguga. Millisest ettevõttest tuleb tema rikkus? 



VARIA 

76. Varased seda tüüpi pooljuhtseadised olid võimelise emiteerima madala intensiivsusega punast 

valgust,  praeguste seadiste suure intensiivsusega valgus võib olla nii nähtavas, infrapunases kui 

ultravioletses piirkonnas. Seadised töötavad pooljuhtdioodi võimel emiteerida footoneid 

(elektroluminestsents). Võrreldes tavaseadistega kulutavad seda tüüpi seadised vähem 

energiat, on mõõtmetelt väiksemad, pikema elueaga ja kiirema lülitustsükliga. Millest on jutt? 

   
 

77. Oscarite jagamisel on Billy Cristal olnud õhtujuht üsna mitmel aastal. Ükskord teadustas ta 

ühele filmile auhindade kätteandmise järel:  "See on nüüd kindel – Uus-Meremaale ei ole enam 

jäänud ühtki inimest, keda peaks veel tänama.“ Millise Uus-Meremaal vändatud filmi 

autasustamise (võitis rohkem kui ühe Oscari) järel B.Cristal seda ütles ? 

 

78. 2008. a. ilmus kirjastuselt Atlex  Helga Nõu romaan "Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 

otsimas", mis algab sõnadega:  „Kui Aapo isaga koolimajja jõudis,  olid tunnid juba alanud…“ 

Tegelased on nagu „Kevadest“:  Josef Totz, Raija Tellemar, Georg Aadniel Strahle ja Jaan Veider. 

Mis on Aapo perekonnanimi?  

 

79. Millisele pühakule on pühendatud see kirik ja millises linnas ta asub (1+1p)? 

 

 
 

80. Millisel staadionil ja mis linnas peetakse 2010.a. jalgpalli MM-i finaal? 

 
 



KOHTUSEADUS 

81. Selle aastatel 1899-1974 elanud Kesk-Ameerika Nobeli preemia laureaadist kirjaniku üks täht-

teoseid on „Banaanitriloogia“ indiaanlaste ekspluateerimisest banaaniistandustes. Oma 

meelsuse tõttu oli sunnitud kodumaalt põgenema, kuni demokraatlikult valitud president 

J.Montenegro kirjaniku kodakondsuse taastas ja nimetas küsitava suursaadikuks Pariisi, kus ta 

ka suri ja on maetud Pere-Lachaise kalmistule. Kes? 

 
 

82. Loomakaitseaktivist Steven M.Vise kirjutas 2009.a. sigade elust teose, mille alampealkiri on 

„Surm, orjus ja ülemvalitsus Cape Feari jõe kallastel“, mis jutustab seatööstusest (farmid, 

tapamajad, sh maailma suurim tapamaja jms) Põhja Carolinas, kus tapetakse üle 40000 sea 

päevas. Teoses räägitakse sigade kunstist „pigcasso“, võiduajamistest jms. Mis on selle 

loomakaitseteose pealkiri, kui on teada, et täpselt sama nime kannab E.Presley  poolt esitatud 

M.Newbury laul, mis koosneb 19. sajandi lauludest—"Dixie" (laul, mis oli Konföderatsiooni 

mitteametlikuks hümniks enne kodusõda, "All My Trials" (algupäraselt  Bahama hällilaul ja "The 

Battle Hymn of the Republic", põhjaosariikide vägede marsilaul  kodusõja ajal  (MUUSIKA). 

 

83. Millist nime kandis 1960-ndate lõpus Samuel Youdi (John Christopheri pseudonüümi all) poolt 

kirjutatud romaanisari? Kaks esimest romaani olid aluseks 1980-ndate aastate briti 

ulmesarjale, mis jooksis ka meie TV-s. Inimkond on võidetud ja alistatud eriliste tulnukate poolt, 

keda pole küll näha, kuid kes liiguvad fotostatiive meenutavate jalutavate masinatega. Inimesed 

usuvad, et need ongi tulnukad. Inimühiskond on üsnagi põllumajanduslik ja meenutab keskaega 

ja elu kulgeb „statiivide“ järelvalve all ja mütsiga kiibistatud inimesed alluvad pimesi kõrgemate 

olendite poolt sugereeritule. Disney kompaniil on selle romaani ekraniseerimisõigused alates 

1997.a. 2005.a.a teatati, et kinoversioon on valmimas austraalia režissööri G. Jordani juhtimisel 

aastaks 2012.a., ent praeguseks pole näitlejaid veel valitud. Milline TV- või romaanisari? 

 

84. Brasiilia ühe kuulsama jalgpalliklubi FC Sao Paulo embleemil on kolm punast ja kaks kuldset 

tähte. Viimased tähistavad kuulsa klubi liikme ja kahekordse olümpiavõitja Adhemar Fereira da 

Silva olümpia- ja maailmarekordeid. Mis alal da Silva kullad võitis (Eestil on ka kuld sel alal)? 

Vastake palun ala täpsusega (näit  riistvõimlemine, vabaharjutus) 

 



 

85. Pildil kujutatud olevus on muutunud üha enam lemmikloomana nö. akvaariumikalaks, kuigi ta 

on hoopis mageveeline koorikloom (pikasabaline kulleskrevett). Tema peas paikneb kolmas 

nägemiselund, mille järgi olend ka ingliskeelse nime on saanud. Olend on tõeline fossiil, sest 

tema omadused ei ole suuremal määral muutunud 70 miljonit aastat, olles nii üks vanimaid 

eksisteerivaid elusolendeid üldse. On spekuleeritud, et olend sööb moskiitovastseid ja muid 

kahjulikke haigustekitajaid. Kuidas on olendi nimi? 

 
 

86. 2005.a. septembris kohtusid A le Coq Arenal EM valikmängus jalgpallis vanad vaenlased Eesti ja 

Läti. Mõlema meeskonna väravas seisid pikad noormehed, kellel olid ühesugused nimetähed ja 

perekonanimedki olid üpriski sarnased. Läti mees mängis toona Kaasani Rubiinis, hiljem FC 

Dinamo Bucharesti meeskonnas, Eesti väravavaht pidi hakkama 2008.a. lõpus seisma 

Nottingham Foresti väravasuul, ent jõulueelne treenerivahetus Nottinghamis nurjas selle 

plaani, noormees pidi minema Norrasse. Kes nad on? 

 

87. Küsime 1975.a. M. Buthulezi  poolt loodud suulude vabaduspartei nime (mis tähendab suulu 

keeles krooni). Praegu on partei suuruselt neljas LAV-i parlamendis (18 kohta 2009.a. valimiste 

järel; 1994.a oli 43 kohta). Apartheidi lõpetamise läbirääkimiste ajal oli küsitud parteil veriseid 

konflikte Aafrika Rahvuskongressiga, mõlemad konflikti osapooled lõid oma relvaüksused.  Mis 

on partei nimi? 

 

88. Küsitav näitleja sai 2004.a. naispeaosa Oscari tõsielustki tuntud sarimõrvarist prostituudi Aileen 

Wuornosi osa eest filmis Monster. Mõrvar ise oli seitsme mehe mõrva eest 2002.a. surma 

mõistetud, teda kehastanud näitleja oli aga esimene Aafrikast pärit olev isik, kes on saanud 

Oscari peaosa eest. Kes on see näitleja (pildil)?  



 

89. Küsime Saksamaa XX sajandi üht kõige kuulsamat kirjanikku(1893-1947), kes võttis endale 

varjunime vendade Grimmide muinasjutust „Hanetüdruk“ hobuse nime järgi. Tema lapsepõlv ja 

noormeheiga olid seotud mitmesuguste õnnetustega  (jäi hobuvankri alla, hobune lõi näkku, oli 

suremas tüüfusesse, lasi maha oma sõbra, alkoholism), mis kahtlemata jätsid oma jälje tema 

ellu. Tema edu toonud romaani  „Kleiner Mann- was nun?“ ekraniseering juudi produtsentide 

käe all ei meeldinud natsidele ja alles 1937.a. „Wolf unter Wölfen“, mis kritiseeris Weimari 

vabariiki, tõi kirjanikule teatud rahu, siiski põgenes ta mõni aasta hiljem Suurbritanniasse. 

Pärast sõda ilmus tema kuulsaim romaan „Jeder stirbt für sich Allein“ (Igaüks sureb omaette). 

 

90. Küsitav valiti endise maavanema Toomas Kivimägi moodustatud valimisliidu koosseisus Pärnu 

volikokku. On saanud 2009.a. H.Tohvelmanni teatriauhinna ning Eesti teatriauhinna parima 

meespeaosa eest 2009.a. lavastuses „Balettmeister“. „Tuulepealsest maast“ teame teda kui hr. 

Herbert Sammalt. Kes? 

 

ÜLE MAAILMA 

91. 18.05.1917 esietendus Pariisi Theatre du Chatelet’s E.Satie ballett, mille koreograafia oli teinud 

L.Massin, kujunduse P.Picasso ja libreto kirjutanud J.Cocteau. Balletis kasutati müraefekte, kuid 

muusikalise objektiivsuse otsingul püüdles Satie  masinlikkuse ja monotoonsuse poole.Muusika 

oli balletis vaid üks kujunduselement. Kavalehel nimetab. Apollinaire seda balletti 

sürrealistlikuks etenduseks. Kuidas  on selle balleti nimi? Spandau Balletil on samanimeline 

plaat. 

 

92. Küsitav kiirrongisüsteem (jaapani k. 新幹線) toimib Jaapani raudteel, süsteemi opereerib 4  

„Japan Railways Groupi“ kompaniid. 1964 sõitsid rongid  210 km/h, praeguseks on raudteede 

pikkus 2,459 km ja see on laienenud kõigisse Honshū ja Kyūshū saarte peamistesse linnadesse. 

Rongid liiguvad kiirusega kuni 300 km/h, testrongid on saavutanud isegi  443 km/h 

(tavaraudteel  1996) ja 581 km/h ( magnetpadjal 2003). Rakendamise algul kutsuti süsteemi 

Superexpress, kuid sellest loobuti juba 1972 ja praegu on kasutusel jaapanikeelne nimi, mis 

bukvaaltõlkes on  "New Trunk Line". Milline nimi? 

 



93. Viis inimest Li Baodong , Gérard Araud, Vitaly Churkin, Mark Lyall Grant  ja Susan Rice töötavad 

koos Thomas Mayr-Harting’ga, Yukio Takasu’ga, Claude Heller’ga, Ertugrul Apakan’ga ja 

Ruhakana Rugunda’ga.  01.01.2010 liitusid nendega veel 5 uut inimest Ivan Barbalic, Maria 

Luiza Viotti, Emmanuel  Issoze-Ngondet, Navaf Salam ja O Joy Ogwu, kuid 5 inimest olid samas 

institutsioonis sunnitud samast päevast oma töö jätma (Michel Kafando, Giadall Ettalhi, Bui The 

Giang, Jorge Urbina ja Neven Jurica). Kus selline süsteem toimib? 

 

94. Puu nagu vaarikapuu, marjadki peaaegu nagu vaarikal. Lehed pannakse nahka nagu toomingal. 

Vaarikas ega toomingas pole, ent inimene kasvatab oma hüvanguks juba pikka aega. Mis puu? 

 
 

95. Praeguse Läänemere kohal  ja selle nõos asus jääajal (umbes 7500-8500 a tagasi) mageveeline 

suurjärv Antsülusjärv, mis sai nime Ancylus fluviatilis nimelise liigi järgi.   Kelle  järgi sai järv  

endale sellise nime? 

 

 

SEAL ON METAL SIES 

96. Bingham Canyon Utahi osariigis on maailma tõenäoliselt suurim avakaevandus.  Õõs on 4 km 

diameetriga ja üle 1200 m sügav. Millise metalli kaevandamisel selline õõs on tekkinud? 

  
97. Arthur Wellesley (1769 - 1852) ostis endale 1793. aastal kõigepealt majori ja mõni kuu hiljem ka 

kolonel-leitnandi aukraadi. Tema sõjaväeline karjäär osutus siiski sedavõrd edukaks, et sai 1809. 

aastal vikonditiitli koos nimega, mille all teda laiemalt tuntakse. Poliitikasse astus 1819. aastal. 



Aastail 1828-30 ja 1834 oli Suurbritannia peaminister. Esimesel ametiajal sai ka endale 

hüüdnime metall-luukide järgi, mis ta laskis kaitseks rahvajõugu eest oma residentsi akende 

ette kinnitada. Kes? Nii hüüdnimi kui peerinimi (langeb kokku ühe pealinna nimega) toovad 2 p 

 

98. Praegu Kanadas Vancouveris tegutseva ansambli üks liige Mike Kroeger  olevat vabal ajal 

töötanud Starbucksi restoranis ja selle lausega klientidele raha tagasi andnud. Meestele see 

meeldis ja nad otsustasid  osa sellest fraasist oma bändi nimena ära kasutada. Igal juhul sai nimi 

sobilik metalne nagu ühele heavy-metal bändile kohane. Bändi on vulgaarse stiili tõttu tihti 

kritiseeritud. Milline ansambel (2p, ainult õige metall - 1p)? MUUSIKA 

 

99. Sovereign (sovrin) on Inglise kuldmünt, mis vermiti esmakordselt Henry VII käsul 1489. a. ja 

mida vermitakse praegugi (kuigi vahepeal on olnud aastaid, mil neid ei vermitud). Ühel mündi 

poolel (aversil)  on olnud ikka valitseva monarhi portree, varem  troonil istuvana,  nüüd 

tavaportreena, ilma et mündi nimiväärtus oleks kusagil olnud mainitud. Mündi teisel küljel 

(reversil) oli algselt kuninglik vapp. 1871.a. mündi väljanägemine aga muutus, kuninglikku vappi 

enam ei vermita, vaid see asendati Benedetto Pistrucci tehtud kujutisega. Mida või keda 

kujutas B.Pistrucci inglise sovrini reversil? 

 

100.  Pronksiajast peale on teada sinine pigment, mis sisaldab küsitavat metalli. Klaasile 

annab see sinise tooni ja aitab maalimisel sinise tooniga (vt. üleval). Vitamiin B12 on keerukas 

ühend, mille südames seisab  küsitava metalli aatom. Nagu nikkel ja kroom, võib ka see metall 

tekitada kontaktdermatiiti ja teda loetakse kartsinogeeniks.  Sama nime kannab ka Chevrolet 

mudel (kollane, pildil) Milline metall? 

  


