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1 1959. aastal sündinud prints Hubertus Rudolph von Hohenlohe osales mäesuusatamise 
MK-l esmakordselt 1981. aastal ning on osa võtnud 13-st maailmameistrivõistlustest. Ta 
osales ka 1984, 1988, 1992 ja 1994 a. taliolümpiatel ning oli Vancouveri OM-i vanim 
osaleja. Ta on tuntud ka fotograafi ja poplauljana (sh esinejanimedega Andy Himalaya 
ja Royal Disaster). Millist riiki (oma sünnimaad) ta võistlustel esindab? 

 

  

2 2010. aastal suri Budapestis 99-aastasena malelegend, kes mängis oma pika karjääri jooksul kümne 
maailmameistriga ja võitis neist Laskerit, Capablancat, Aljehhinit, Euwet, Botvinnikut, Smõslovi ja Menchikut. Ta oli 
viimane elusolev 27st maletajast, kellele FIDE andis 1950. aastal esimestena  suurmeistritiitli. Kes? 

  

3 Mis jalgpallimeeskond? Vormi tõttu kannavad nad hüüdnime „kanaarilinnud“. Klubi nime 
oleme embleemilt kustutanud. 

 

  

4 Kes on see üks tuntumaid saami sportlasi? Peale spordist 
loobumist on ta loonud omanimelise pesufirma („ *** 
Underwear“). On uhke oma päritolu üle ja kannab alati saami 
meistrite valmistatud käevõru.  

  

5 Pildil suudleb oma järjekordset autasu mees, kes valiti eelmisel aastal oma riigi 
parimaks sportlaseks. Kes? 
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6 Kes on pildil (1878-1958)? Tema mälestusmärk Kiievis küll novembris 2009 
demonteeriti, kuid jätkuvalt kannab tema nime üks Ukraina suurlinn. Pärast kõrgetest 
ametitest vabastamist ja parteist väljaviskamist 1938 töötas ta NSV Liidu 
Revolutsioonimuuseumi direktorina. 

  

7 Läbi aegade on USA-s olnud üksnes 7 armeekindralit ja küsitav isik oli neist kolmas pärast Ulysses Granti ja William 
Shermanit. 
• 1944 valis ajakiri Time ta aasta inimeseks. 
• Oli Iisraeli riigi tunnustamise vastu. Talle tundus, et Iisraeli riigi loomine vallandab Lähis-Idas sõja. 1948. 
aasta mais ütles ta presidendile Harry Trumanile: "Kui sa tunnustad Iisraeli riiki ja ma pärast seda valimistel osalen, 
siis hääletan ma sinu vastu." 
• 1953 sai ta Nobeli rahupreemia. Kes? 

  

8 See Bütsantsi keisrinna oli riigi ajaloos ainus, kes valitses riiki keisrinnana iseseisvalt (mitte keisri abikaasana või 
regentvalitsuse juhina). 769. aastal sai temast keiser Leon IV abikaasa ja keisrinna. Leoni surma järel (780) nimetati 
ta oma alaealise poja Konstantinose eestkostevalitsuse juhiks, kellena ta surus julmalt maha Leoni vendade 
võimuhaaramiskatsed. Ta tugevdas Bütsantsi ja paavsti vahelisi suhteid ning sõdis edukalt araablaste ja 
bulgaarlastega. 790 otsustas keisrinna loobuda võimu jagamisest pojaga ja haaras endale kogu võimu. Veel samal 
aastal oli ta sunnitud troonist loobuma, ent 797 tõusis ta uuesti võimule, lastes oma poja pimedaks torgata. Kui 
Karl Suur 800 keisriks krooniti, sondeerisid mõlemad pooled aktiivselt pinda abieluks. 802 võimuahne keisrinna 
siiski kukutati, ta suri 803 pagenduses Lesbose saarel. Kes oli see valitseja? 

  

9  See üks maailma suurimaid ratsamonumente on pühendatud väepealikule, 
kes enne surma avaldas soovi, et tema nahast tehtaks trumme, et ta saaks 
oma vägesid juhtida ka pärast surma. Tema surma järel kutsusid sõdurid end 
orbudeks, sest tundsid, nagu oleksid kaotanud oma isa. Kes on see väejuht? 

  

10 1933. aastal asutati Saksa Töörinde (Deutsche Arbeitfront, DAF) tütarorganisatsioon, mille ülesandeks sai 
töölisklassi vaba aja sisustamine. See organisatsioon organiseeris kontserte, matkasid ja puhkusereise (ka 
välismaale). Ühtlasi alustati rahvaauto tootmist, mis hakkas kandma organisatsiooni nime. Autot tootva vabriku 
ümber asutati aga uus linn, mis samuti kandis organisatsiooni nime. Hiljem nimetati auto ümber Volkswagen 
Põrnikaks, linn aga Wolfsburgiks. Mis organisatsioon? 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jan_Zizka_Vitkov_Prague_CZ_007.jpg
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11 See 135 km pikkune jõgi on ainus Eesti jõgi, mis ainsa Eesti jõena läbib 
4 maakonda. Jõgi on olnud ka Eesti- ja Liivimaa piiriks ning jõel 
matkajad saavad ka praegu vabatahtlikult maksta piiriületusmaksu. 
Pildil on näha kohta, kus piir kulgeb risti üle jõe. Milline jõgi?  

  

12 Venezuela osariik, mille (vana) lippu näete, on saanud oma nime ühe väejuhi järgi, 
kes pärast USA hispaaniakeelsete alade iseseisvuspüüdluste nurjumist võttis 
aktiivselt osa Prantsuse revolutsioonist. 1806-1816 (kuni oma surmani) tegutses 
küsitav Venezuelas. Osariik on pindalalt Eestist ligi 6 korda väiksem, elanike arvult 
poole suurem. Milline osariik? 

  

13 Yäzêgennät Keber Bä-Ityopp'yachen S'änto  
Tayyä Hezbawinnät Dar Eskädar Bärto.  
Läsälam Läfeteh Lähezboch Näs'annät;  
Bä'ekkulennät Bäfeqer Qomänal Bä'andennät.  
Mäsärätä S'enu Säbe'enan Yalsharen;  
Hezboch Nän Läsera Bäsera Yänoren.  
Denq Yäbahel Mädräk Yä'akuri Qers Baläbêt;  
Yätäfät'ro S'ägga Yä'jägna Hezb ennat;  
Ennet'äbbeqeshallän Alläbben Adära;  
Ityopp'yachen nuri Eññam Banchi Ennekura!  

Millise riigi hümni tekst?  
Siin näete transkriptsiooni ladina tähestikus; originaaltekst on kirjutatud selles riigis kasutatavas silpkirjas. 

  

14 See torutarind/taies ühes Euroopa servas tähistab Euroopa jalgrattateede 
alguspunkti. Küsime neeme nime, kus see asub, ehk kust hakatakse lugema 
Euroopa jalgrattateede kilometraaži? Riik - 1 punkt.  

  

15 Küsitavas pealinnas elab täna juba 2 miljonit elanikku. Linna asutasid 19. sajandi lõpus prantslased pisikesele 
Atlandi ookeani rannikul asuvale Tombo saarele, ent kiiresti laienes linn kõrvalasuvale Kaloumi poolsaarele. 
Milline linn? 
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16 Pisang Ambon on eksootiline liköör, mille nime esimene osa tähendab puuvilja, mis on likööri aluseks. Nime teine 
pool tähistab aga Indoneesia saart, kus neid puuvilju kasvatati. Viimasel ajal on lisandunud küll klassikalise likööri 
kõrvale uusi põnevaid maitseid – näit. Ice Mint ja Guarana Line. Millise puuvilja liköör on Pisang Ambon? 

  

17 Charadrius hiaticula on parasvöötmes veekogude ääres ja 
rannikul levinud lind, Eestis kõige arvukam kurvitsaline ranniku 
haudelindude seas. Saabub meile aprillis ja lahkub juba augustis, 
väga palju on meil ka läbirändajaid. Pesitseb ainult maapinnal, 
seetõttu on palju looduslikke vaenlasi ja lindude arvukus kipub 
meil pidevalt vähenema. Nagu kõik kurvitsalised, on ta mõnes 
paigas jahilind, meil küll looduskaitse all. Kes? 

  

18 Milline taimeperekond kannab ladina keeli säärast uhket nime kui Sempervivum, mis eesti keeli tähendab igavesti 
elav? Taim kasvab Eestis ka metsikult, kuid harva ja siis on nad üpris nirud. Seevastu aednike käe all võivad nad olla 
lopsakad ja uhked, koduaedades on nad meil väga levinud. Taim kuulub paksuleheliste (Crassulaceae) sugukonda. 
Taimel on ca 40 liiki ja arvutult sorte. Keskajal kaeti mõnel pool Euroopas selle taimega ka katuseid, see olevat 
muuhulgas kaitsnud pikselöögi eest. 

  

19 See kala (Alburnus alburnus) on sinakasrohelise selja, hõbejasvalgete külgede ja kõhuga ning reeglina 5-15 cm pikk. 
Teda esineb Eestis suhteliselt laialdaselt nii jõgedes, järvedes kui ka riimvetes. See kala omab meie sisevetes 
tõenäoliselt suurimat vaenlaste hulka – peale lõhelaste ei leia naljalt ühtegi röövkala, kes tema vastu elavat huvi ei 
tunneks. Vähe sellest: teda ei põlga ära ka kaladest toituvad linnud – kajakad, haigrud jm. Sellest tulenevalt on ta 
parvekala – seltsis on julgem ning kergem vaenlaste eest hoiduda. Tüüpilise lepiskalana toitub planktonist, 
ussikestest, õhuputukatest ja mitmesugustest pisiloomakestest. Eestis on ta üks aeglasema kasvuga kalu, temast 
veelgi aeglasema kasvuga on meil vaid kilu, mudamaim, ogalik ja võldas. Mis kala? 

  

20  See dekoratiivne madaraliste sugukonda 
kuuluv toataim (Nertera granadensis) on 
kasvutingimuste suhtes ülinõudlik (tahab 
jahedat ja niisket kasvukohta, mida kodustes 
tingimustes on raske hoida). Lõuna-
Ameerika mägedest pärit taim on kohaliku 
nimega rucachucao. Millist eestikeelset 
nime ta kannab? Selles sisaldub ka ühe 
elusorganismi nimi (***mari). 
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21 Millist nime kannab maailma esimene tuumajõul liikuv lennukikandja, mis on alates 1961 USA mereväe 
teenistuses? Sama nime on kandnud ka paljud teised vee- ja õhusõidukid. Laeva pikkus 342,3 m; laius 38,5 m, 
meeskond 5230 inimest. Selle ettevõtlik ja meeskonna hulgas populaarne kapten Owen Honors vallandati 2011. a. 
alguses seoses humoristlike videoklippide filmimisega laeval, kus matkiti masturbeerimist ja seksi ning visati nalja 
homode aadressil.  

  

  

22 Kes on fotol olev elektrimontööriks õppinud mees, kes alustas autospordiga tegelemist 
1960-ndate keskel? Ta valiti oma riigi „Aasta inimeseks 2005“. 

  

23 Ta oli UNESCO esimene peasekretär (1946-48). Lisaks oli ta Maailma Looduse Fondi (WWF) üks asutajatest. See 50 
populaarteadusliku raamatu autor pärineb kuulsast suguvõsast – eriti tuntud on tema kirjanikust vend. Kirjanik oli 
ka tema isa Leonard, poolvend Andrew on pälvinud aga Nobeli meditsiinipreemia. Kes? 

  

24 Milline on väidetavalt maailma vanim järjepidevalt oma nime all tegutsev 
moemaja (moefirma)? Asutatud on ta 1856. Firma embleemil on ratsarüütel 
vimpliga, millel kiri PRORSUM (ld k edasi). Praeguseks on ta üleilmse haardega 
luksusbränd, kuid esimesed pool sajandit keskenduti peamiselt meeste 
tarberõivastusele. 1880 sai murranguliseks gabardiini kui materjali 
kasutuselevõtmine, just seal firmas loodi tänapäevane vihmamantel, 1911 kasutas 
selle firma rõivastust Amundseni lõunapooluse ekspeditsioon. Moemaja seondub 
ühe rahvuslikel motiividel loodud kangamustriga, mille taustal näete firmamärki – 
ratsameest.  

  

25 See ungari füüsik (1900–92) oli 1938–48 Budapesti Tehnikaülikooli õppejõud, pani 1946. aastal aluse 
radarastronoomiale, kui registreeris Kuult tagasipeegelduvad signaalid. 1948–55 oli Washingtoni ülikooli 
professor, 1955–72 USA Standardibüroo osakonnajuhataja. Tegeles aktiivsete gaasidega, defineeris pikkusühiku 
„meeter“ valguse liikumise kiiruse kaudu. Kes? 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:USS_Enterprise_(CVN-65).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Honors_owen_p_jr.jpg
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26 

 
Pildil nähtav hiiglaslik, ent sõbralik metsavaim on 
ühtlasi ka oma looja Hayao Miyazaki stuudio Ghibli 
logol. Tema seiklustest on tehtud joonisfilm „Minu 
naaber …“ (1988). Mis on selle eluka nimi? 

27 Oma isa Alfred Haasega kohtus ta esimest korda 
alles 32-aastaselt. Küsitava daami tiitliks on Tema 
Hiilgus printsess Reuß von Plauen. Millise nime 
all on see Šveitsis elav kuulsus rohkem tuntud? 

  

28 ZAZ tähistab nõukogude kultuuriruumis sapakat, ent sama lühendiga tuntakse ka Hollywoodi mõjukat 
produtsentide- ja lavastajatekolmikut, kes keskendunud peamiselt paroodiafilmide tootmisele. Meeste ühisest 
loomingust on kuulsaimad “Palja relvaga” sarja filmid. Z1 on lavastanud sooloprojektina Scary Movie 3 ja 4, A -
“Ässad 1 ja 2, Z2 “Esimene rüütel”. Kirja tuleb panna vaid kaks nime, sest Z1 ja Z2 on vennad. Millised ausad 
juudinimed? 

  

29 1988.a märtsis tegutses 
ENSV tsensuur viimaseid 
kordi. Draakoni galeriis 
toimus ühe graafiku 
isikunäitus  "Sinine, must ja 
valge", kus on kujutatud 
rahvuslippu mitmel erineval 
moel. Näitus tuli loomulikult 
kiiresti maha võtta. Kelle 
näitus see oli? Fotol näete 
kunstnikku oma taieste 
taustal. Ka kunstniku keha 
on kunstiteoseks.  

  

30 See film põhjustas skandaali 1979. aasta Berliini filmifestivalil: nimelt lahkus N Liidu delegatsioon 
demonstratiivselt kinosaalist, saadetuna oma sotssatelliitidest. Põhjuseks filmis olnud n-ö vale Vietnam, vene 
emigrandid Ameerikas ja vene rulett. Film jutustab kolmest veskitöölisest, kes sõtta saadetakse. Film võitis neli 
Oscarit (parim film, režii, meeskõrvalosa, heli). Teatris NO 99 on tehtud samanimeline lavastus. Mis film? 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenhaus_Reu%C3%9F
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31 „Mirabilia“ raamatusarjas on ilmunud 168 teost. Neist esimene 1973. aastal. Kes on see 1930. aastal sündinud 
Briti kirjanik, kelle raamatuid on ilmunuid sarjas kõige rohkem – üheksa? Kokku on tema teostest üle 20 
eestinduse, neist osa Barbara Vine varjunime all.   

  

32 Piltide autoriks on kunstnik Allah Pugatšova, luulet on ta kirjutanud muuhulgas DJ Jumal nime all (koostöös 
Arstionuga) - kuidas kõlab tema kodanikunimi? Ta on ka muusik ja filmikunstnik, tema film „Rong way“ jutustab 
rongisõidust Brüsselist Tallinna. 

 

  

33 1972 – 1975 tegutsenud kirjandusrühmitusse Aktionsgruppe Banat kuulusid Albert Bohn, Rolf Bossert, Werner 
Kremm, Johann Lippert, Gerhard Ortinau, Anton Sterbling, William Totok, Richard Wagner, Ernest Wichner. Veel 5 
kirjanikku polnud küll AB ametlikud liikmed, kuid olid sellega tihedalt seotud, nende seas ka praeguseks 
kahtlemata kõige tuntum isik, rühmituse juhtfiguuri Richard Wagneri hilisem abikaasa. Kes? 

  

34  Maailmas on olnud ainult kaks inimest, kes on 
võitnud nii Emmy, Grammy, Oscari, Tony (EGOT) 
kui ka Pulitzeri auhinna. Üks on 1944 sündinud 
helilooja Marvin Hamlisch, teine (1902-1979) on 
palju rohkem tuntud. Kes? 

35 
ROGER HESTON  
Oh kui tihti Ernest Hyde ja mina  
vaidlesime tahtevabaduse üle.  
Minu lemmikvõrdlus oli Pricketti lehm,  
aasal köies ja muidugi nii kaugele vaba,  
kui kaugele ulatas köis.  
Kui me ükspäev jälle lehma vaadeldes vaidlesime,  
tõmbas see köit, et pääseda ringist,  
mille ta paljaks oli söönud:  
vai tuli maast välja,  
ja lehm tormas meie poole, sarved maas.  
«Mis see's on, vaba tahe või?» küsis Ernest joostes.  
Mina kukkusin maha ja lehm kaevas mu surnuks. 
 
Ülal on nähtav üks hauakiri raamatust „Spoon Riveri 
koolnud“, mille autoriks on aastatel 1869-1950 elanud 
Ameerika kirjanik. Antud teos oli mehe tuntuim ning 
sellest ammutas tublisti inspiratsiooni Mats Traat oma 
raamatu  „Harala elulood“ kirjutamisel. Kelle teosega 
on tegu? 

  

http://4.bp.blogspot.com/_tY0L1akhtn4/SFYs-KgfnoI/AAAAAAAAA3A/fVJEAnvhdKU/s1600-h/rat.jpg
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36 “Erisaade”, “Riigimehed”, “Tujurikkuja” – need on vaid tuntumad näited projektidest, mida on teinud 
produktsioonikompanii, mille tuumiku moodustavad omaaegse Õ-Fraktsiooni kandvad jõud Erik Moora, Tõnis Leht 
ja Kaaren Kaer. Toodetakse filme, telesaateid, muusikavideoid, reklaame jms. Mis firma? 

  

37 Esimest korda toimus see muusikafestival 1970. aasta septembris, päev pärast Jimi Hendrixi surma. Pilet maksis 
tookord vaid ühe naela ehk umbes 25 krooni ja hinna sees oli tasuta piim. Festival toimub siiani põllumajandusega 
tegelevas Worthy farmis. Algselt vaid korraldajate maal aset leidnud kontsertide nimekiri pikenes ja publiku arv 
suurenes aasta-aastalt ning 1985. aastal osteti ka naaberfarmi aasad ja suurendati festivaliala veel saja aakri võrra. 
Praeguseks on kontserdipaiga suurus 900 aakrit ehk 3,6 ruutkilomeetrit, kuhu mahub üle 300 esineja ja ligi 20 lava, 
kümneid telklaagreid, mitu poodi ja söögikohta ning teatrit, kabareed ja kunsti. Festivali korraldavad isa ja tütar 
Michael ja Emily Eavis. Mis festival? 

  

38 See kunstiteos on keskaja raamatukunsti üks tippe. Teose autoriteks 
peetakse kolme venda, kellel paraku töö 1416. aastal lõpetamata jäi – kõik 
kolm surid korraga katku. Millise ühise nime kaudu vennad on tuntud?  

  

39 Millise tuntud ooperi tegevus toimub vaid kahe päeva jooksul – sündmused algavad 1800. aasta 17. juunil ja 
lõppevad 18. juuni varahommikul? Ooperi neljast peategelasest teevad kaks enesetapu, üks mõrvatakse ja üks 
lastakse maha. 

  

40 Näete piltidel kaht üsna sarnase nimega (ühetähelise erinevusega) näitlejat. Kuidas on mõlema nimed? 
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Mille sümboliks on 
need märgid 
(kohtab veidi 
erinevaid variante)?  

42 Pildil nähtav 187 m 
kõrgune New Yorgi 
pilvelõhkuja oli 
püstitamise hetkel, 
1908. aastal, 
maailma kõrgeim 
ehitis. Tegemist oli 
ühe maailmakuulsa 
firma (mis sai nime 
selle asutaja järgi) 
peakorteriga. Uhke 
hoone saatus 
muutus kahtlaseks 
1960. aastate algul, 
kui hoone maha 
müüdi ja sellele 
enam õiget 
rakendust ei leitud. 
1968. aastal läks 
hoone 
lammutamisele. 
Tegemist oli 
kaksiktornide 
langemiseni 
maailma kõrgeima 
lammutatud 
(hävitatud) 
hoonega. Mis nime 
kandis see tähelepanuväärne pilvelõhkuja?  

  

43 Kes on see eestlaste jaoks naljaka nime ja nalja täis näoga naine?  

  

44 Millise riigi lennufirma on Gulf Air? Firma peakorter asub riigi 
kunagises pealinnas Muharraqis. Firma deviisiks on „Naeratus 
garanteeritud“ (Guaranteed To Make You Smile). 

 

  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CircleN.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ce/Gulf_Air_Logo.svg
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45 Veneetsia ligidal San Biagio di Callaltas 1922. aastal sündinud mees on ostnud 
omale Prantsusmaal Lacostes oleva varemetes lossi, mis kuulus kunagi markii 
de Sade´le. Samal mehel on ka suur palazzo Veneetsias, kus elas kunagi ka 
üks tuntud ajalooline isik (teose Histoire de ma vie autor). Kes elab kelle 
endises palazzos (2 nime)?  

  

46 Mis aastal on sündinud need daamid? 
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1 Mehhiko  26 Totoro  

2 Andor Lilienthal  27 Frida (Anni-Frid Lyngstad)  

3 FC Koper  28 Zucker (Jerry ja David) ning Abrahams (Jim)  

4 Börje Salming  29 René Kari  

5 Thor Hushovd (Norra)  30 Hirvekütt  

6 Grigori Petrovski  31 Ruth Rendell  

7 George Marshall  32 Vahur Afanasjev  

8 Irene  33 Hertha Müller  

9 Jan Žižka  34 Richard Rodgers  

10 Kraft durch Freude  35 Edgar Lee Masters  

11 Põltsamaa jõgi  36 Catapult Films  

12 Miranda  37 Glastonbury  

13 Etioopia  38 Brüder Limburg (Limbourg)  

14 São Vicente  39 Tosca (G.Puccini)  

15 Conakry  40 Hugh Jackman ja Gene Hackman  

16 banaan  41 Skvottimine  

17 liivatüll  42 Singer Building  

18 mägisibul  43 Na Li  

19 viidikas  44 Bahrein  

20 korallmari  45 Pierre Cardin, Casanova  

21 USS Enterprise (CVN-65)  46 1933  

22 Peter Sauber     

23 Julian Huxley     

24 Burberry     

25 Zoltan Bay     

 

Küsimused:  Indrek Salis  

Tiit Naarits 

Rein Ets 

Juhan Teder  

Alar Heinaste  

Toivo Kreek 

Leino Pahtma 

Aare Olander  

 


