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1 Kes on pildil? Tema 75. sünnipäeva tähistati 
pidulikult asjaosalise osavõtul Moskvas 
ametiühingute maja sammassaalis juunis 
1931. 

2 Mis viljaga on 
tegemist? Viljal on 
paks koor ja vähe (kui 
üldse) viljaliha, mis on 
kuiv ja mõnikord 
seemneteta. See-eest 
väga aromaatne ning 
Hiinas ja Jaapanis 
kasutatakse neid vilju 
siseruumide ja riiete 
lõhnastamiseks. 
Tegemist pole iseseisva 
liigiga, vaid ühe 
puuvilja teisendiga. Kui 
nimetate puuvilja, 
mille teisendiks ta on, 
saate 1 punkti. 

  

3 Näete ühe konkursi võidutööd. Mis objektiga on tegemist? 

  

4 Mis leiutist näete? USA patendiamet andis sellele 1970. aastal välja patendi nr. 3541541. 
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5 Kes on pildil? Arkansase ülikoolist sai 
noormees 2007. aastal magistrikraadi 
informaatikas. 

6 Kes on pildil? Ta 
mängib 
madinafilmis 
Transformerid 3, 
muidu on aga 
modell, kelle 
kaks mõjukat 
meesteajakirja 
FHM ja Maxim 
valisid maailma 
seksikaimaks 
naiseks. 

 

  

7 Mario *** asutas omanimelise firma (nahatoodeet kaupluse) 1913. aastal. Mario 
ei uskunud, et naised võivad olla äris edukaid, kuid ometi läks firma tema tütrele 
Luisale ja edasi Luisa tütrele Miuccia ***-le. Miuccia (pildil) on hinnatud moelooja, 
temalt on saanud nime moebränd Miu Miu, kuid nende kolme ühine 
perekonnanimi pole moebrändina sugugi mitte vähem tuntud. Mis nimi? 

  

8 Vaasil on kujutatud lendavat Erost keelpilliga, mis on üks lüüra 
alaliike. Pilli nimi on tulnud pärsia keelest, sama sõnatüve 
meenutab aastal 1903 kasutusele võetud unerohi, mille nimetus 
olevat aga tuletatud hoopis ühe naispühaku 
nimest.  
Nimetage üks kahest - kas pill või rohi.  
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9 

      
Kaks kirjanikku, üks nimi – nii ees- kui perekonnanimi. Pange 
need mõlemad nimed kirja. Lisada võib sedagi, et mõlema 
kirjaniku järgi on nimetatud ka tänavaid (üks neist asub Riias). 

10 Kes on pildil? Üks vastusevariante oleks: 

პეტრე ბაგრატიონი. Aga palume 
vastata ladina tähtedega. 

  

11 Mis ehitisega on tegu? Mõlemad täidavad üht ja sama funktsiooni. 

  

12 Kes on pildil? Oma naasmist pärast õpinguid Eestisse 1910. aastal on ta 
meenutanud järgmiselt: Mõeldes oma austatud eeskujudele — Kunstiteatri 
näitlejaile — õpetajaile, pean valuga tunnistama, et jõudes kodumaale ja 
nähes meie näitlejaid, üllatusin nende suurest erinevusest käitumises ja 
riietuses. Meie naised olid päris paabulinnud, sulgedes ja pitsides ehitud, 
harrastades edevalt elavaid vestlusi, täis hõikeid ja kilkamisi, et iga hinna eest 
silma paista ka tänaval nagu lavalgi, ja mehed oma edevuses kirevates 
lipsudes ja munarebukollastes kinnastes äratasid enam naeru kui 
lugupidamist ja tõsist huvi, nagu seda nägin Moskva K. T. näitlejate juures, 
kes kogu oma olemisega sukeldusid sügavaimatesse, varjatumaisse elu 
nähteisse ja avaldusisse. 
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Kes on see Kanadas elav kunstnik ja keda ta on oma maalil kujutanud? 

  

14 Kes on pildil? Parajasti võib seda nägu näha ka 
Tallinna tänavail. 

 

15 Kes on pildil? Nimetage mõlemad isikud. 

  

16        mb = lg(A/T) + Q(D,h)      
       Ms = lg(A/T) + 1,66lgD + 3,30. 

Kes on see mees? Ülal on kirjas mõned valemid, mis tulenevad tema tegevusest. 
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17 Kes on see profipoksija, kes on 
võitnud maailmameistritiitli kolmes 
erinevas versioonis ja neljas erinevas 
kaalukategoorias? Peale selle on tal 
ette näidata ka olümpiahõbe. 
Tegutsenud samuti räpparina ja 
filminäitlejana. Hüüdnimeks on tal 
aga kapten Hook (Captain Hook). 

  

18 Nad abiellusid 1968. aastal. Kes? Nimetage mõlemad. 

  

19 Piltidel on saare kontuur (26 km2, 
5800 elanikku) ja mees, kelle 
sinivereline perekond kannab selle 
saare nime ning kelle ainsa romaani Il 
Gattopardo järgi väntas Luchino 
Visconti 1963. aastal filmi. Mis nimi 
sobib nii saarele kui mehele?  

  

20 

Igasse Tallinna linnaossa on 2011. aastal plaanitud üheks kuuks üks resideeriv helilooja, kellel toimuks seal ka 
autorikontsert. Pildil on veebruarikuus Põhja-Tallinnas resideerinud helilooja, kelle orkestriteostest võiks nimetada 
„Kuumast klaasist tehtud“, „Muutudes auruks“ ja „Circles“. Kes? 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tomasi_di_Lampedusa.jpg
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21 Mahhatškala Anži jalgpallimeeskond mängib üle mitme 
aasta jälle oma maa kõrgemas liigas ning sel puhul täiendati 
oma ridu kuulsa kaitsemängijaga, kes oma tippaegadel 
esines Milano Interi ja Real Madridi värvides. Tal on 
üllatuslik sprindikiirus, 100m isiklik rekord on alla 11 
sekundi. Tema nimele kuulus kaua aega ka palli löögikiiruse 
rekord – 198 km/tunnis. Kes on see maailmanimega 
vutimees? 

  

22 

Kelle nime kannab see õppeasutus? 

23 

Paremal on kujutatud tegelast, kes on olnud 
muuhulgas nii Etioopia keiser kui Albaania 
kuningas. Üks tema tütardest – Mafalda (vasakul) 
– suri Buchenwaldi koonduslaagris. Mis on mehe 
nimeks? 

  

24 Joonisel ja Charles J.Andrese maalil on kujutatud üht 
kirjandustegelast – kapten Ahab`i. Millest on tal 
kunstjalg valmistatud? (sellest, et kord on kunstjalaks 
parem, kord vasak jalg, ärge laske ennast segada) 
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25 Pildil on Briti armee ohvitser, kes asutas ühe linna, mis kannab tänaseni tema 
nime. Ka teine pilt seostub küsitava linnaga. Mis linnast on jutt? 
  

  

26 Rootsi 
botaanik 
ja 
kunstnik 
Carl Axel 
Magnus 
Lindman 
joonistas 
just 
sellisena 
selle 
taime 
Herac-
leum 
sibiricum 
oma raamatusse „Bilder ur Nordens Flora“. 
Sellest taimest on saanud omale nime üks 
populaarne slaavlaste toit. Milline?  

27 

Mis kirjandusteose illustratsiooni näete? 

  

28 Milleks (mis otstarbel) laovad mehed pildil 
puid sellesse kuhja? 
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Kes on autor ja kes on kunstnik pildil? 

30 

 Kes on see Riias 1853. aastal sündinud Nobeli preemia 
laureaat? Üks tema paljudest ideedest oli Weltdeutsch – 
saksa keele lihtsustatud variant aastast 1915, mis pidi 
saama suhtluskeeleks kogu maailmas. 

  

31 

See on ühe autofirma toodang 1963 ja 2005. Mis firma? 

  

32 Need kuus meest – nn. 
Big Six – nõudsid juba 
1947. aastal oma riigile 
iseseisvust. Üks neist – 
mees ülemises reas 
vasakul – saigi riigi 
esimeseks 
presidendiks. Aastal 
1963 pälvis ta Lenini 
rahupreemia. 
Nimetage see riik ja 
tema esimene 
president. 
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33 Botaanik Jaques Dalechamps kirjeldas seda taime 1586. aastal oma suurteoses 
Historia generalis plantarum kui ilutaime. Mis taim? 

  

34 Kes on pildil? 
Tema parimaks 
filmirolliks on 
peetud geid Franz 
Biberkopfi filmis 
„Vabaduse 
rusikaõigus“ (Fox 
and His Friends). 

35 

Kes on see 91-aastaseks elanud mees? 

  

36 Pildil on ühe suurima 
Tsaari-Vene kindluse 
makett. Praegu on 
aastail 1832-1854 
rajatud kindlusest 
säilinud vaid varemed. 
Kus ta asub? Kohaliku 
haldusüksuse vapp on 
saanud kindlusest 
inspiratsiooni, aga kaks 
punkti annab ka veidi 
üldisem vastus.  
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Mis on ühist neil meestel? 

  

38 Kes on need kolleegid? 

  

39 M104 või ###. Kuidas veel seda Maast 28 miljoni 
valgusaasta kaugusel asuvat galaktikat nimetatakse? 
Nimi tuleneb ühest aksessuaarist, mis on maakera teatud 
piirkondades üsna populaarne. Galaktikaga sama nime 
kannab ka Väikeste Antillide Tuulepealsete saarte üks 
põhjapoolsemaid saari. 

  

40 

Näete üht kunstnikku ja tema tööd „Mees kaabuga“. Kes on kunstnik? 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/M104_ngc4594_sombrero_galaxy_hi-res.jpg
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41 Teatavasti asuvad Eesti kõrgeimad 
kirikud Tallinnas. Aga kui arvestada 
kiriku kõrgust alates merepinnast, siis 
on arvatavasti Eesti kõrgeimaks 
kirikuks pildil olev viie sibulakupliga 
tüüpehitis, mis 1874. aastal valminuna 
pühendati Pühale Nikolausele. 
Kolhooside ajal paiknes kirikus ladu, 
nüüd aga on kirik taastatud ja sinna 
plaanitakse rajada mungakloostrit. 
Kus asub see kirik? 

  

42 USA biotehnoloogia firma Lifestyle Pets üks „tooteid“ on 
allergiavaba kass Ashera.Loom on kodukassi ja veel kahe 
kaslase hübriid. Neid kahte küsimegi. Üks neist elab 
Aafrikas, teine Aasias.  

  

43 Seda inglise kunstniku 
John Everett Millais` 
1886 valminud töö 
„Seebimullid“ (Bubbles) 
peetakse ühes 
valdkonnas maailma 
esimeseks. Millises? 

44 

Kes on see hollandlanna, 1973. aasta 
Miss TV Europe? 
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45 Selle vutiklubi nimi kohalikus keeles on Erreala ja 
pärineb ta Donostia linnast. Hüüdnimeks on aga 
valge-sinised ehk Txuri-urdin. Meeskond on 
asutatud 1909 ja tulnud kahel korral oma riigi 
meistriks ning kahel korral võitnud ka karika? 
Meeskonna lipp ja särk on väga sarnased Tallinna 
lipule. Mis nime all seda meeskonda 
rahvusvaheliselt tuntakse? 

  

46 

   
Mis nime kannab see draakonmadu? Arhitektuuris kasutati selliseid skulptuure ehitiste kaunistamiseks, legendi 
järgi aga elavat selline olend Seine`i jões. 

  

47 

Mis riigi president ja peaminister on pildil? 

48 Kelle 
autoportreed? 

  

http://www.soccerjerseysclub.com/wp-content/uploads/2011/03/Real-Sociedad2.png
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49 Näete ühe 
haldusüksuse 
vappi. Vapi 
keskel on 
kujutatud 
kullahunnikut, 
rahana kehtib 
seal euro. Mis 
haldusüksus? 

50 Keda näete sel 1947. 
aastast pärit pildil? Aasta 
varem oli ta ümber asunud 
oma sünnilinnast Lvovist 
Krakowisse. 

  

51 Kuidas on omavahel seotud keemik Fred Baur, krõpsukonteiner ja 
aasta 2008? 

  

52 Paavst Innocentius XII-
ga (paremal) lõppes üle 
160 aasta katkematult 
kestnud paavstide 
habemekandmise 
mood. Tema järglane 
Clemens XI (vasakul) 
ega ükski tema järel-
tulija pole paavstina 
habet kandnud.  

Mis aastal suri Innocentius XII? Samal aastal lahkus elust ka Hispaania 
kuningas parempoolsel pildil. 
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Vastused 

1 George Bernard Shaw A 29 Henri de Toulouse Lautrec / Vincent van 
Gogh 

S 

2 budakämmal – sidruni teisend S 30 Wilhelm Ostwald T 

3 Tallinna raekoda S 31 Aston Martin T 

4 arvutihiir T 32 Ghana, Kwame Nkrumah A 

5 Jaanus Uudmäe T+A 33 tubakas T 

6 Rosie Huntington-Whiteley S 34 Rainer Werner Fassbinder T 

7 Prada A 35 Jerome D. Salinger T 

8 barbiton, barbitaal S 36 Ahvenamaa, Sundi vald, Bomarsundi kindlus S+A 

9 Aleksandr Grin S 37 slovakid A 

10 Pjotr Bagration T+A 38 Karl Selter, Vilhelms Munters T 

11 päikesekell  S 39 Sombrero galaktika S 

12 Erna Villmer T 40 Jüri Palm A 

13 Sofia Polgar, Robert Fischer S+A 41 Plaani S 

14 Steve Jobs A 42 serval, leopardkass T 

15 Juan ja Evita Peron T 43 esimene reklaamis kasutatud kunstiteos 
(firma Pears soap seebireklaam) 

S 

16 Charles Francis Richter, seismoloog S 44 Sylvia Kristal T+A 

17 Roy Jones Jr S 45 Real Sociedad S 

18 Sharon Tate, Roman Polanski T 46 gargula (gargouille), kimäär S 

19 (Giuseppe Tomasi di) Lampedusa S 47 Araabia Ühendemiraadid A 

20 Tatjana Kozlova A 48 Rene Magritte A 

21 Roberto Carlos  A 49 Prantsuse Guyana A 

22 Konstantin Päts (Kose metsakool) A 50 Stanislaw Lem T+A 

23 Vittorio Emmanuele III S 51 Konteineri leiutaja suri,  
tema tuhk pandi konteinerisse 

 
S 

24 vaalaluu S 52 1700 A 

25 Abbottabad S    

26 borš S    

27 Faust A    

28 söemiil S    

 

Küsimuste ideed: 

Tenno Sivadi (S) 

Tõnu Talve (T) 

Aare Olander (A) 

Vormistus:  

Aare Olander 


