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1. Millega tegemist? Piisab kohanimest. 
 

 

Vihjed: 

-14. juuni 1985 

- Küla suurus 1500 elanikku. 

2. Kaks välismaalasest venda mängisid väga olulist rolli Venemaa naftatööstuse arengus. 
Olles algselt tegevad hoopis masinaehituse valdkonnas, omandasid nad Bakuus nafta 
rafineerimistehase, mis andis oma esimese toodangu 1876. a. Tänu nende panusele 
Venemaa naftatöötlustehnoloogia arendamisel ja investeeringutele väärtusketi 
laiendamisel kasvas Venemaa osakaal maailma naftaekspordis praktiliselt olematult 
tasemelt 1875. a kuni 29%-ni 1891.a-ks, kõigutades tugevalt USA hegemooniat selles 
vallas. Seejuures abistasid neid märkimisväärselt Rotschildid, kes rahastasid raudtee 
ehitust marsruudil Bakuu-Batumi, mis lubas Venemaa naftal hakata suurtes mahtudes 
Euroopa turule liikuma. 
 
Ühel vennal on seos ka Tallinnaga, kuna Tallinnas Koplis tegutses tema poolt asutatud 
masinaehitustehase osalusega vabrik, mille nime (kus sisaldub ka viide meie küsitavale 
nimele) kannab ka täna üks hoone Koplis.  
 
Maailmas sai tuntuks ka nende noorem vend. 
 
Nimetage nende kolme venna ühine perekonnanimi. 
 
3. Milline ühine nimetaja seob järgmisi poliitikuid: Henri Philippe Petain, Miklos Horthy, 
Benito Mussolini, Winston Churchill, George V, Johannes Vares-Barbarus? 
 
4. Kes või mis on ökodukt? 
 
5. Kuulus ameerika näitleja ja produtsent. 
 
Tema viimaseid mängitud filme:   
King of California, 2007 
Beyond a Reasonable Doubt, 2009 
Ghosts of Girlfriends Past, 2009 
Solitary Man, 2009 
+ ja veel üks film 2010 
 
1975. aastal võitis parima filmi Oscari (oli üks kahest produtsendist) 
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6. Kust on pildistatud ja mida? 
 

 
 
 
7. Läbi aegade edukaim artist on The Beatles, kes wikipedia andmetel on müünud ca 
triljon ühikut. Järgnevad Elvis, Michael Jackson ja ABBA. Esimene naine tabelis on 5. 
kohal asuv Madonna. Küsime, kes on naistest teisel kohal? Üldtabelis asub 9. kohal.  
 
Vihjeks niipalju, et tema peaaegu nimekaim kandideeris 2003. aastal California 
kuberneriks. (Võitis toona siiski Arnold Schwarzenegger). Muide, küsitava nimekaim sai 
paremuselt kümnenda häältesaagi (sõltumatutest kandidaatidest oli koguni neljas): 
11179 häält. 
 
 
8. Tegemist on tõelise rekordiraamatuga: see on läbi aegade enim müüdud registreeritud 
kirjastusõigustega raamatuseeria. Lisaks on ta üks enim varastatud raamatuid Ameerika 
Ühendriikide avalikest raamatukogudest. 
Mis raamatust jutt?  
 
 
9. 2. novembril 2006 maksti selle maali eest 140 miljonit US dollarit – teadaolevalt senini 
suurim summa, mis on makstud maali eest. Tehingu vahendajaks oli Sotheby ja maali 
müüjaks oli David Geffen (meelelahutusmogul ja üks Dreamworks’i kaasasutajatest). 
Geffen oli tegemas 2 miljardi dollari suurust pakkumist ajalehe Los Angeles Time 
ostmiseks ja vajas selleks raha (ajalehe ost jäi siiski katki). 
Ostja suhtes valitseb teatud segadus: arvatavalt oli ostjaks finantsist David Martinez, kes 
muuhulgas oli kuulus rekordilise kinnisvaraostuga Manhattanil, kui omandas 2004. aastal 
54,7 miljoni USD eest katusekorteri. Martineze advokaadifirma avaldas aga hiljem teate, 
et nende klient nimetatud maali ei oma.  
Küsime maali nime ja autorit. 
 
 
10. Helilooja? 
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11. Kõige kõrgemal asuv linn Euroopas (1560m). 11 tuhat elanikku. Esmamaining 
1213.a. 18. saj sai populaarseks kopsuhaigete hulgas, sest arstid soovitasid piirkonna 
mikrokliimat. 1898. aastal tehti seal esmakordselt kiiruisutamise maailmarekordid. 
24% linna elanikest on välismaalased. Linnaelanike keeleline jaotus 2000. a: saksa 
86,3%, serbohorvaadi 2,8%, itaalia 2,7%. 
 

 
 
12. Maybach on Daimler AG-le 1960. aastast kuuluv kaubamärk, mille tõsisem 
elluäratamine toimus ca 10a tagasi. Maybachil on 2 olulisemat mudelit Maybach 57 ja 
Maybach 62. Mida need numbrid tähendavad? 
Pildil on Maybach 62. 

 
 
13. Millised 2 endise NSVL-i liiduvabariigi järeltulijat on lisaks Venemaale esindatud nii 
naiste kui meeste tennise maailma jooksvas edetabelis 50 parima hulgas 7. märtsi 2011 
seisuga? 
 
14. Sophia of Nassau on kõige pikemat aega (35a) olnud Rootsi kuninganna, ta suri 
1913. a.  
 
Millise 5 Euroopa riigi tänased riigipead on tema järglased? 
3 õiget - 1 punkt, 4 või 5 õiget – 2 punkti 
 
 
15. Kes on valitud kõige vanemana Eesti parimaks meessportlaseks? 
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16. Mis taim on pildil? 

 
17. Cavatappi (ka cellentabi) on spiraalne 
pastasort, mille nimi tuleneb sõnadest cava 
tappi. 
Mida tähendab cava tappi? 
 
 
 
18. Kui palju on üks barrel naftat liitrites? 
(lubatud eksimus +/- 10%) 
 
 
19. Elas 1503-1566. 
Sündis Lõuna-Prantsusmaal. 
Õppis veidi aega Avignoni ülikoolis. Aga 1521 
oli sunnitud õpingud katkestama, sest ülikool suleti katku tõttu. 
1521-1529 rändas maapiirkondades ja õppis tundma taimede ravivat mõju. Sisuliselt 
töötas apteekrina. 
1529 astus Montpellier ülikooli, aga sealt visati välja, kuna oli olnud apteeker. Ülikooli 
põhikiri keelas selle. 
1531 abiellus ja sai 2 last.  
1534 naine ja lapsed surid. Tõenäoliselt katku. 
Jätkas apteekritööga. Väidetavalt töötas välja "roosa ravimi", mis aitas katku vastu 
1545- Marseille's. Aitas ühte kohalikku arsti võitluses katkuga. 
1547- kolis Salon-de-Provence'i Lõuna-Prantsusmaal. Abiellus, sai 6 last. 
Alles siis hakkas mees tegelema sellega, mille poolest ta eelkõige tänapäeval tuntud on. 
Kellest on jutt? 
 
 
20. Enimlevinud keeled maailmas (emakeelena rääkijate arvu järgi) on: 

1) mandariin/hiina 
2) hispaania 
3) inglise 
 

Mis keel on neljandal kohal? 
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21. Ehitatud veebruarist augustini 1903. aastal. Põhjapoolne sissepääs kuhu? 
 

 
 
22. Küsitav taim pärineb ristõieliste sugukonnast, kuhu kuuluvad veel sinep ja kapsas. 
Pildil on taime seemned, mis on umbes neli korda väiksemad kui herneterad. Taime on 
viimase 150 aasta jooksul pidevalt aretatud vähendamaks taime tugevat happelisust. 
Alates 19. sajandist ja eriti II maailmasõja käigus kasutati taime saadust 
masinatööstuses. Suurimad tootjad on EL, Hiina, Kanada ja India. Kuigi taime esialgset 
nime kasuti juba antiikajal, siis tuletati taimele 1978. a uus inglisekeelne nimetus canola, 
kuna esialgse sõna homonüümiga seostub midagi negatiivset ning see ei tuleks kasuks 
toodete turustamisele. 
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23. Bernhard Linde (publitsist ja tõlkija) meenutab seoses A.H.Tammsaarega: 
 
„Kui lõbus aga Tammsaare mõnikord mõistab olla! Mulle meenub episood, kuidas me 
kahekesi pühitsesime ............................. 60 a. sünnipäeva. Kohates tol päeval päris 
juhuslikult, jutustasin ma Tammsaarele, et olin koostanud Haridusliidu poolt 
.......................... tol päeval antava auaadressi teksti. Olin seda teinud sisemise 
huumoritundega (mäletades mu kokkupõrkeid ............................. E. Ü. Seltsis!) ja juba 
sellest faktist kuuldes sattus Tammsaaregi kõige lõbusamasse tujju, oli ju 
....................... olnud Tammsaaregi esiknovelli kaasautor. Otsustasime siis kahe 
tegeliku karsklasena minna - veinibaari ja veendunud karsklase ................................ 
sünnipäeva puhul juua klaas veini.“ 
 
Kes oli see Tammsaare esiknovelli kaasautor? 
 
 
 
24. Mida sümboliseerib piltidel kujutatu? 
 

 

 
 
 

 
25. Kes on pildil? 

 
(2 õiget – 2 punkti, 1 õige - 1 punkt.) 
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26. Aasta jooksul on naiste tennises 56 WTA turniiri, kui arvata välja aasta lõpus toimuv 
kutsetega turniir, kuhu kutsutakse jooksva aasta parimad (sel aastal toimub Istanbulis). 
Auhinnafondilt suurimad on 4 Grand Slam turniiri (9,2-10,3milj dollarit). Küsime, millised 
on auhinnafondilt 4 järgmist WTA turniiri, kus kõigil on 4,5miljoni USA dollari suurune 
auhinnafond?  
 
2 õiget turniiri 1p, 3-4 õiget 2p. 
 
 
27. 100m jooksu kõigi aegade edetabelis on määrustepäraselt jooksnud 23 meest alla 
9,90. Neist 10 on USA ja 4 Jamaika esindajad. Küsime, millised 2 riiki on maailma kõigi 
aegade edetabelis esindatud 2 jooksjaga, kelle määrustepärane tipptulemus on alla 9,90? 
Oluline on märkida, et kuna kodakondsused on aja jooksul muutunud, siis arvestame 
riikide esindatust sellisel kujul, nagu nad sportlase parima tulemuse püstitamise ajal on 
olnud (s.t. kuidas on riigid ametlikus kõigi aegade edetabelis). 
 
28. 2003.a Meistrite liiga poolfinaalis lõppesid mängud 0-0 ja 1-1. Finaali pääses üks 
võistkond tänu võõrsil löödud väravale. Tegemist oli omapärase juhtumiga. Kes 
mängisid? 
 
29. Mis aasta? 
 
- sündisid Bruce Lee ja Chuck Norris 
- surid kirjanik Fitzgerald, Walter Chrysler, maailma läbi aegade pikim mees Robert 
Wadlow. 
- Parima mees- ja naisnäitleja Oscarid said Robert Donat ja Vivien Leigh 
- Prokofjevil oli Semjon Kotko“ esietendus Moskvas. 
- Californias avati maailma esimene kiirtee (freeway) 
- Ernest Hemingway kirjutas "Kellele lüüakse hingekella" 
 
30. Selle autobrändi viimased autod toodeti 2009. aasta detsembris. Brändi algusega on 
keerulisem. Ametlikus ajaloos loetakse alguseks 1926. aastat, kui suur autotootja selle 
nime all tootmist alustas. Samas 1893. aastal loodud hobuvankreid tootnud firma, mis 
asus brändiga samanimelises asulas, kasvas ka hiljem välja autotootja. Brändi tippaeg oli 
1960.a lõpus - 1970.a alguses, kui aastas müüdi napilt alla 1milj auto. Pildil on selle 
firma viimane mudel, mida toodeti brändi kodumaal. 
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31. Millistes osariikides asuvad tuntud USA ülikoolid Princeton, Harvard, Yale? 
2 õiget - 1 punkt, 3 õiget – 2 punkti 
 
 
32. Nii selle iluuisutamise hüppe äratõuge kui ka maandumine toimuvad uisutera tagaosa 
väliskülje pealt. Väidetavalt leiutati see hüpe juba 19.saj. lõpus, kuid esimese 
kolmekordse sedasorti võistlushüppe sooritas meestest Richard Button 1952. a 
taliolümpiamängudel ning naistest Gaby Seifert 1968. a. Seda hüpet aga neljakordsena 
pole võistlustel väidetavalt keegi veel sooritanud. Mis hüppega on tegu? 
 
33. Mida toodavad (või ka on tootnud) kõik järgmised ettevõtted? 
 
NH Industries, Helibras, CHR International, AIDC, Moravan, AISA, Kamov, 
AgustaWestland, Curtiss-Wright, Fairchild Hiller 
 
34. 1978. a said Nobeli füüsikapreemia Bell Laboratories teadurid Arno Allan Penzias ja 
Robert Woodrow Wilson selle eest, et nad avastasid 1965.a kosmilise mikrolaine 
reliktkiirguse, mis mängis suurt rolli universumi Suure Paugu teooria taaselustamisel.  
Nad tuvastasid juhuslikult oma raadioastronoomilistel vaatlustel ülitundliku 
mikrolaineantennvastuvõtjaga raadiomüra, mis erines oluliselt Linnuteelt tulevast 
kiirgusest. Esialgu aga ei pidanud nad selle „müra“ allikaks mitte midagi kosmilist, vaid 
hoopis antenni kokkupuudet ühe märksa tavalisema asjaga.  
Millega? 
 
35. Pildil on Tesla Roadster - esimene maanteekõlbulik täielikult ektriline seeriatootmises 
auto USAs. Auto baashind on 109,000 USD. 
 

 
 
Selle auto nimel on kehtiv ühe laadimisega sõidu pikkuse rekord (seeriatootmises 
olevatest elektriautodest). Rekord püstitati 27. oktoobril 2009 Austraalias, keskmine 
kiiurs rekordi püstitamisel oli 40 km/h. 
 
Kui pika maa läbis Tesla? (Eksimisvõimalus +/- 10 %) 
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36. Läbi aegade suurima eelarvega filmid on olnud 
1) Kariibi mere piraadid 3 300 mUSD 
2) Tangled (ehk Rapuntsel) 260 mUSD 
3) Spider man 3  258 mUSD 
 

Kui aga korrigeerida rahanumbreid inflatsiooniga, on tulemus erinev: 
1) ?    320 mUSD 
2) Kariibi mere piraadid 3 318 mUSD (nominaalis 300) 
3) ?    274 mUSD 

 
Mis filmid on kohtadel 1 ja 3? 
 
37. Küsime lauljat, kes on laulnud nii 3-liikmelises naisdiskobändis Arabesque (1979-84) 
kui ka ansamblis Enigma (1990-2001)? Vahepealne soolokarjäär oli väga edukas. 
Euroopa edetabelites oli 1980. aastatel ja 1990. aastate alguses kokku 18 hitti TOP20-s. 
Isa on prantslane ja ema on sakslane. Sündis Saksamaal, täna elab Ibizal. 
 
38.  1973. aasta Eurovisooni lauluvõistlus peeti Luxemburgis. 
Enne kontserti algust hoiatati publikut, et mingil juhul ei tohi aplodeerimiseks tõusta 
püsti või muidu ...... 
Mis oli see "või muidu"? 
 
39. Milline kunstnik on nende maalide autor? 
 

 
 
 
 
 
 
 
40. Ettevõtja Dietrich Mateschitz oli hambapastatootja turundusdirektor, kui avastas Tais 
olles, et kohalik jook Krating Daeng aitas üle saada ajavahest tingitud halvast 
enesetundest. Krating Daeng´ist inspireerituna tutvustati toodet veidi muudetuna 
ettevõtja kodumaal 1987a. Esimene välisturg oli Ungari (1992a). Toode oli aastaid 
keelatud Prantsusmaal, Taanis ja Norras. Mis tootega oli tegu?  
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41. Küsime linna, mis sai linna õigused 12. sajandil. Sellel linnal on unikaalne poliitiline 
staatus riigis. Seda ei puutunud 1835.a toimunud ulatuslik omavalitsuste reform. 1801.a 
oli rahvaarv 130000, kuid pärast II maailmasõda oli rahvaarv langenud 5000 inimeseni. 
Pindala on 2,9km2. Oma riigi 326 omavalitsusüksusest on see pindalalt riigi väikseim ja 
rahvaarvult (11 500 inimest) tagant teine. Linnas töötab igapäevaselt üle 300 000 
inimese, mistõttu seal tegutsevatel ettevõtetel on samuti hääleõigus linna juhtide 
valimisel sõltuvalt töötajate arvust. Ettevõtetel on kokku ca 24 tuhat häält, s.t. 2 korda 
enam kui residentidel. 
Linnapea institutsioon loodi 1189 a. Linnapea valitakse 1 aastaks. Üldiselt on kombeks, 
et kedagi ei valita rohkem kui 1 kord. Seetõttu on linnapeaks olnud läbi ajaloo peaaegu 
700 inimest. On olnud ka mitmekordseid linnapeasid, kuid viimati valiti sama inimene 
teistkordselt linnapeaks 1885. aastal. 1983. aastal oli linnapeaks läbi ajaloo ainuke naine. 
Linnas on  selle riigi omavalitsusüksuste seas kõige suurem autota leibkondade osakaal 
ja 1-liikmeliste leibkondade osakaal (keskmine leibkonna suurus 1,58 inimest) ning kõige 
väiksem autoga tööleminejate osakaal. 
 
 
42. Millise bändi juhtlaulja on Brian Johnson (alates 1980. a)?  

• Sündinud 5. okt 1947 Gatesheadis,Inglismaal. 
• Isa inglane, ema itaallane. 
• 2 tütart, sündinud 1968 ja 1973. 
• Newcastle United'i fänn. On tahtnud seda klubi ka ise osta. 
• Täna elab Floridas. 
• Autofänn, osalenud saatekülalisena Top Gearis. 

 
Bändi kohta veel järgmised vihjed: 

• Bändi nimi tuli õmblusmasinalt nähtud lühendist. 
• Bänd on müünud üle 200 miljoni albumi. 
• Nende enimmüüdud album on Michael Jacksoni "Thrilleri" järel läbimüügilt 2. 

album läbi aegade. 
• Viimane album lasti välja 2010. a aprillis.  

 
 
 
 
 
43. Kes on see riigipea? 
 

 
 
 
44. Kõigi aegade 3 noorimat Nobeli rahupreemia laureaati on naisterahvad: Mairead 
Corrigan ja Betty Williams olid 1976. a preemiat vastu võttes vastavalt 32- ja 33-
aastased ning Rigoberta Menchu 1992.a. 33-aastane. Kes on aga meestest kaks kõige 
nooremana Nobeli rahupreemia võitnud laureaati? 
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45. Rikers Island - New Yorgis East jões asuv saar (1,7km2), mis sai oma nime 
hollandlase Abraham Ryckeni järgi, kes kolis Long Islandile 1638. a ja kelle järeltulijad 
omasid saart kuni 1884. a-ni. Siis müüdi see linnale. 14km endise World Trade Centerini, 
5km Yankee staadionini. 
 
Mille poolest on Rikersi saar tuntud? 
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1. Schengen 
2. Nobel. Mainitud hoone on Noblesneri Valukoda 
3. Kõigile on omistatud Eesti Vabadusrist 
4. Ökodukt on metsloomade turvaliseks teeületuseks rajatud sild 
5. Michael Douglas, (produtsendi Oscar filmi eest „Lendas üle käopesa“, lisaks 

näitleja Oscar 1987 aastal „Wall Street“ eest) 
6. Tallinna Teletornist Tallinna Botaanikaaeda 
7. Mariah Carey (nimekaimust senaatorikandidaat on pornonäitleja Mary Carey) 
8. The Guinness book of Records 
9. No. 5, 1948; Jackson Pollock 
10. Priit Pajusaar, muusikali Detektiiv Lotte avamäng 
11. Davos 
12. Auto pikkus detsimeetrites 
13. Läti (Gulbis 34, Sevastova 38) ja Kasahstan (Golubev 39, Shvedova 42)  
14. Rootsi – Carl XVI Gustaf, Taani – Margrethe II, Norra – Harald V, Belgia – Albert 

II, Luxemburg – Duke Henri 
15. Paul Keres 
16. Naeris (Brassica rapa rapa) 
17. Cavatappi eestikeelne vaste on korgitser 
18. Barrel naftat on täpselt 158,987294928 liitrit (barrel naftat on defineeritud kui 42 

(US) gallonit ja US gallon on defineeritud kui 231 kuuptolli ja toll on 25,4 mm) 
19. Nostradamus 
20. Hindi-Urdu (õige ka Hindi, Urdu, Hindustani) 
21. Yellowstone’i rahvusparki (Roosevelti Kaar Montanas, põhjasissekäik) 
22. Raps 
23. Jaan Tõnisson 
24. Kuldlõige 
25. George Bush ja George Bush 
26. Madrid, Miami (Key Biscayne), Indian Wells, Peking 
27. Kanada ning Trinidad ja Tobago 
28. Milano klubid Inter ja AC Milan 
29. 1940 
30. Pontiac 
31. Princeton – Princeton, New Jersey; Harvard – Boston, Massachussets; Yale – New 

Haven, Connecticut 
32. Loop ehk rittberger 
33. Helikoptereid 
34. Linnusõnnik 
35. 501 km 
36. Cleopatra 1963 (nominaalis 44 miljonit) ja Titanic 1997 (200 miljonit) 
37. Sandra Ann Lauder (ka lihtsalt Sandra ja Sandra Cretu) 
38. „Turvamehed võivad tulistada“ 1973. aastal osales esmakordselt Iisrael ja 

turvameetmed olid seoses 1972. aasta sündmustega erakordselt ranged 
39. Miljard Kilk 
40. Red Bull 
41. The City (või The City of London) 
42. AC/DC 
43. Raul Castro (Raul Modesto Castro Ruz), Kuuba president 
44. Martin Luther King, Lech Walesa 
45. Rikers Island on Ney York City peamine vanglakompleks 
 

 


