
44.KLOOSTRIMÄNG 15.08.2010 
 
1. Kes?                                                          2. Kes? 

         
3. Mis lipp ja vapp? 
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5. Mis kirik?        6. Kes? 
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11. Euroopa Komisjoni Ümarlaud tegi 2004.a. avalduse, et esimese tõendatud Euroopa Liidu loomise 
kava esitas 1463.a.Prantsuse kuningale Louis XI-le [ … ] kuningas Georg Podiebrandi saadik. Kavast 
ei saanud muidugi asja, eeskätt selle paavstivastasuse tõttu, kuigi Louis XI oli meelitatud oma 
liidrirollist plaanitavas rahuriigis. Mis riigi ainsaks kuningaks jäi Georg Podiebrand, kuna see riik 
neelati juba 1471.a. võimukate naabrite poolt? 

       ( See ajalooline ala olnud nii varem kui  hiljem teiste riikide koostisosa) 
 
12. Taani peaministritoolil on praegu kolmas järjestikune RASMUSSEN. Et neil vahet teha, küsime ta 

eesnimesid! ( Kuna korralikul taanlasel on neid tavaliselt kaks, siis võimalik teenida ka 1 punkt) 
 
13. Põhja-Vietnami kindral Vo Nguyen … võitis nii jaapanlasi, prantslasi kui ameeriklasi. 1911.a. 

sündinud strateeg taandus avalikust elust 1991.a. ja sai aunime “rahvuslik aare”. Kes see väljapaistev 
ilma sõjalise hariduseta siseminister, ülemkindral ja kaitseminister, läänemaailmale tuntud oma nime 
kolmanda osa järgi? 

 
14. Eesti ei ole alla kirjutanud 2008.a. Oslos algatatud 92 riigi ühe relvaliigi vastasele konventsioonile. 

Relva kasutati viimati 2008.a. augustis Gruusias  mõlema konfliktipoole poolt. 
      Oslo protsessis ei osalenud relva suurimad tootjariigid, kelle valduses 90% vastavast moonast. 
      Mis relvaliigist jutt, mille keelustamist Eesti taotleb “ebahumaansete tavarelvade keelustamise 

konventsiooni” raames, sest seal oleksid kaasatud ka peavaldajad- tootjad, praegused vastutusest 
möödanihverdajad? 

 
15. Omaaegse linnanime SAINT BARTOLPH`s TOWN häälduspilt illustreerib ajaloolisi lingvistilisi 

protsesse – afereesi (algkadu) ja sünkoopi ( lõpukadu). Mis selle tulemusel kõigile tuntud linn – 
häälduspildi produkt?  

 
16. Piiblis kirjas, et preester Siiraki kolm poega käisid öösel salaja Jahvele pühendatud- küpsetatud 

ohvrihärja liha mekkimas. Selle kirjakoha täht-täheline uurimine kaevas välja niisuguse pahanduse, et 
tagajärgi pidi terve kristlik maailm taluma ligi keskaja lõpuni välja, kuni argielu hakkas juba usuelust 
vähem sõltuma. Mis ebamugavuse maiad Siiraki poisid inimkonnale ( eeskätt tõsistele kristlastele) 
kaasa tõid? 

 
17. See 19. sajandi Vene eremiitluse kants on Moskvast 200 km edelas Kozelski linna lähedal. 

Palverändurid said sinna paadiga !izdru  jõge pidi, paljud eelistasid viimased verstad põlvili läbida. 
Kõik 19.saj. suured venelased – Gogol, Dostojevski, Tolstoi jpt. on käinud seal “ vene hinge” 
otsimas. 28.okt. 1910 ostis Lev Tolstoi Astapovo jaamast pileti Kozelskisse, et jõuda enne surma 
sinna kloostrisse. Mis klooster? 

 
18. Mis riigi tekkeloole pani aluse 14.aug. 1791.a.Bwa Kayimanis toimunud kristlusest lahtiütlemise 

tseremoonia, mille käigus ohverdati must siga? 
 
19. Eestis on Pärsias märtrina surnud pühakule( ja ta kaaspühakule) pühendatud Palamuse kirik. Usklikud 

ei julge teatud põhjusel pühaku poole palvetada. Kes see, traditsiooniliselt LOOTUSETUTE 
ETTEVÕTMISTE PÜHAK, kelle poole palvetatakse viimases hädas?  

20. Mis spordialaga ese seotud ? 



21. Inimeste elamaasumine suurte kogukondadena põhjustas toidunappuse ja teraviljade kultuuristamise, 
Lääne – Aasias u. 12500 eKr.. Valiti suurimate teradega taimi, mis küpsesid üheaegselt. Oli veel üks 
tähtis omadus, mis  näitas, et taim on kultuuristatud, ei suuda ellu jääda ilma inimese 
vahelesegamiseta. Mis see kultuurviljade omadus? 

 
22.1857.a. oli New Yorki linnaisade arvates aeg küps teatud uuendustöödeks ning palgale võeti visiooni 

omav F.L. Olmsted, kireva elukäiguga ajakirjanik – põllumees – rändur ning arhitekt  C. Vaux. 
1877.aastaks oli nende töövili põhiliselt valmis ning visionäär Olmstedi arvates midagi olemas, mis “ 
pakuks väsinud töölistele näidet Jumala kätetööst ja  annaks neile vähe raha kulutades ettekujutuse 
sellest, mille eest varakamad maksavad palju.”  Millest jutt? 

 
23. Ka botaanikutel tekib mõnikord raskusi lehe või okka alusel määrata, kas puu on lehtpuu või okaspuu. 

Siis võetakse loodusteaduslikult aluseks et “ puu kuulub katteseemnetaimede hõimkonda ja 
okaspuude klassi, kui tal on …”. Mis on? 

 
24. Meiegi apteekidesse on jõudnud nn. “Andide kuninganna” ekstrakti kapslid. Kuni 4000 m kõrgusel 

kasvavat taime on sealsed rahvad vitaalsuse ergutamiseks aastatuhandeid kasutanud. Sõjamehed ei 
tohtinud seda taime peale võidukat lahingut kasutada, sest kaotanute naised olid siis suures ohus. Mis 
nimi sel “ Andide kuningannal”? 

 
25. kes laulab? 
 
26. Kuni 20.saj. alguseni püsis maailmas asjaajamises juba Vana- Babülonis määratud kokkuleppeline 

suhe 1 : 13,33 , mis põhines Päikese ja Kuu näivate ringlemiste arvulisel suhtel. Mis maistes asjades 
suhet 1:13,33 kasutati? ( praeguseks teised proportsioonid) 

 
27. Arvatavasti on see 19. saj. rändkäsitöölistest alguse saanud tootenimi tuntuim LUTSIKEELNE sõna 

eesti keeles, sest vähe teistmoodi rahvusest puutöömeistrid tulid Eestisse Läti poolt Lutsi keelesaare 
kaudu. Lutsi maarahvas nimetas puutöömeeste toodangut nende rahvuse järgi ja nii see sõna veidi 
muganenult eesti keelde jäi. Mis puutootest jutt? 

 
28. Tavalisemate turvasüsteemide kõrvale on peatselt tulemas tõhusamad efektiivsed tooted nagu Protect 

600 väiksematele ruumidele, Protect 2000 suurematele. Number tähendab ruumala m3. Kuidas 
ajavad need süsteemid vargad-röövlid kimbatusse? 

 
29. Mille poolest oli iseäralik omas valdkonnas esimene 1884.a. ehitatud laev ELDERSILE, mis tegi ( 

mõningase liialdusega öeldes) võimalikuks ülemaailmse turu? 
 
30. Kreeka matemaatikud pütaagorlaste koolkonnast hoidsid oma suurimat avastust avalikkuse eest 

varjul, nimetasid selle ÖELDAMATUKS, SÕNAMATUKS. Selle väljalobiseja pidi uputatama, sest 
oleks lükanud ümber vennaskonna maailmavaate, et ARV on kõikide asjade mõõt ja korraldaja. 

       Mis see ÖELDAMATU on, mis sai tänapäevase nime konkurentide - kadestajate - imetlejate 
roomlaste kaudu? 

 
 
 



31. Kuskil 1980-ndail selgitasid Maini-äärse kaevanduslinna Lohni õllesõbrad maailmaasju põhjalikumalt 
arutades välja, et just nende linnast on pärit üks saksa folkloori lemmiktegelasi. Selleni viis neid 
1720.a. sündinud kohaliku veidi isevärki lossipreili Maria Sophia Margaretha Katherina von Erthali 
elukäik ja nüüd muuseumiks muudetud lossis olev omaaegne meelelahutusvahend- mänguasi. 

      Mis folkloorinime all lossipreili tuntud ja mis see kõrgseltskonna mänguasi?( kusjuures selle tehniline 
pool pakkus õllesõpradele-kaevuritele peamist huvi) 

 
32. Kui mitteautor teeb kunstiteosest duplikaadi, siis on see teatavasti koopia. Kui pärisautor kordab oma 

teost, kuidas siis tulemit nimetatakse? ( asja häälduspilt langeb kokku tuntud mälumänguri nimega) 
 
33. Keiser Akihito kirjutas luuletuse Jaapani sõjavangide kannatustest Siberis –  
                                                           Kas nii nad veetsid 
                                                           oma päevasid vanglas 
                                                           kaugel Siberis 
                                                           külmudes ja pakases 
                                                           meie sõdurid sõjas. 
      Fraasid esitatakse latiniseeritult viiel real nii, et silpide arv igas reas vastaks valemile 5 – 7 – 5 / 7 – 7. 
      Esimesed kolm rida on ülemine fraas, viimased kaks alumine fraas, riimi peetakse isegi veaks. 
      Mis stiilis luuletus( mille üks alaliik on tanka)? 
 
34. Mark Twain oli ka nutikas leiutaja – näiteks “ reguleeritavate ja lahtivõetavate rõivarihmade täiustus” 

ehk elastsed traksid. Üks Twaini raamatukujuline patent tõi talle eluajal rohkem raha sisse kui ükski 
ta kirjatöö. Mis “ raamat ” see oli ? 

 
35. Peale eesti keele 14. käände alaleütleva e. komitatiivi kasutatakse ka 15.käänet. Selle näited: ammuli 

sui, lehvivi hõlmu, tilkuvi silmi jne. Kuidas seda käänet nimetatakse, millesse kõiki sõnu ei saa siiski 
panna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36. Hispaania Päikeseranniku juba 1970-nadaist tuntud kuurordi Torremolinose järgi on nime saanud 

ülemaailmse turismimajanduse nähtus nn. TORREMOLINOSE EFEKT. Milles see seisneb? 
 
37. Austraalia Põhjaterritooriumil asub legendaarne kaotatud kullasoon, mis nimetatud selle täpsustamisel 

1930.a. hukkunud kullaotsija järgi. Mees leidis maapinnalähedase kullasoone ja määras selle 
pikkuseks 16 km, kuid terve ta ekspeditsioon suri kõrbekuumuses. Kelle nimeline see kaotatud aare, 
mida kangekaelselt aastakümnete jooksul suundutud otsima Alice Springsi linnakesest? 

 
38. Kolumbus ja ta kamraadid tõid Uuest Maailmast Euroopasse mittesugulisel teel leviva vabarntõve, 

mis millegipärast siin muteerus süüfilise baktertüveks. Milliselt paradiislikult maalt VABARNTÕBI 
pärit? 

 
39. Eesti suurima pindalaga küla ( 173 km2 ) asub Soomaal, suuremal territooriumil kui Tallinna linn ( 

150 km2 ) Külas elas hiljaaegu 29 inimest, lähim bussipeatus ja kauplus kümnete km kaugusel. 
       Mis vallas ( 1 p.) mis küla ( 2 p.) ? 
 
40. Kõige pikaajalisem Rootsi koloonia Ameerikas oli 21 km2 Saint Barthelemy saar, omaaegne Rootsi 

orjakaubanduse keskus, mis müüdi 1878.a. prantslastele. Ühe saare kaotamise hüvitist maksid 
prantslased Rootsi kuningale kuni 1983.aastani. See 1433 km2 valdus oli 1813.a. antud teenete eest 
Napoleoni – vastases võitluses tulevasele kuningale Karl XIV Johanile, aga aasta hiljem võtsid 
sõjaliselt kosunud prantslased selle tagasi, kuid maksid pikaajalist hüvitist. 

       Mis saarest jutt? 
 
41. Inglaste jalgpallifolkloori lahutamatu osa on aserist joonekohtunik, kelle ( kaheldav?) arvamus “pall 

väravas” andis neile 1966.a. MM tiitli finaalmängus sakslastega. Kui kohtunikku veel surivoodil 
1993.a. tüütati selle “ sees- väljas” küsimusega, siis kähises ta ühe tähendusrikka sõna – “ 
Stalingrad”. Kes see teenekas mees, kellenimeline Bakuu Neft"i kodustaadion? 

 
42. Antiikolümpiamängudel eristub kõigist teistest üks pankraationi võitja Arichinos. Ta vastane tunnistas 

oma kaotust, kuna ei suutnud enam valu välja kannatada, sest ta suur varvas oli murtud. Võidupärg 
pandi Arichinose pähe, aga … . Mis oli võitjas iseäralikku? 

 
43. Aasia mängude kavas alati kolmeliikmeliste võistkondadega mängitav SEPAK TARKA, kus tavaliselt 

tugevamad TAI esindajad. Mis eurooplastele arusaadavate kahe sportmängude segu on SEPAK 
TARKA? 

 
44. See manalateele läinud mälumängur, alates 1993.a.elukutseline spordiajakirjanik, oli 2000.a. kuni 

agentuuri hääbumiseni ETA sporditoimetaja. Kes see Lauatenniseliidu volikogu liige ja Eesti jäähoki 
– ning lauatenniseraamatute autor? 

 
45. Mis lill? 
 
 
 
 



 
 
46. Malaisias tuntakse neid kui PONTIANAKID, Kagu – Aasias laiemalt ASWANGID, Surinamis 

AZEMANID, Hiinas JIAAGSHID. Mis serbohorvaadikeelse nimega meie tunneme neid 
populaarseid meediakangelasi? 

 
47. Üks meie igapäevakasutuses sõnadest on tulnud sumeritelt, Ladina teisenduses oleks ta ESIMENE 

TÜKELDATUD PISIKE OSA. Keskkaja lõpus võeti kasutusele ka TEINE TÜKELDATUD PISIKE 
OSA. Mis need iidsed pisikesed sumeriteni ulatuvad asjad on? 

 
48. Arhailine õigus on usutud õigus, millele mõistus ligi ei pääse. Selle õiguse rudiment on kaasajal 

näiteks ordenite jagamine riiklikel vastuvõttudel. 1249.a. Hildesheimi linnaõigus ütleb – kui keegi 
saab midagi ja teeb [ … ] , siis ei või ostja ega müüja lepingust taganeda. Mida siis teeb ” millegi 
saaja”, mida arhailine inimene iseenesestmõistetavalt tegi,  kuid kaasaegne võib pea sama 
enesestmõistetavalt ( kahjuks) ka mitte teha? 

 
49. Interneti tumedamast poolest teada, et teatud tarkvara arvutisse laadides võivat seal peaaegu 

anonüümselt omatahtsi toimetada. Kes see iirlane, kes 2000.a. vastava tarkvara avalikustas ja mis 
programmi nimi? 

 
50. Kes kitarrist-helilooja? 
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61.  Kunagise impeeriumi äärealal La Turbies on vägev roomlaste triumfikaar keiser Augustuse suure 

võidu tähistamiseks 6.a eKr. Seal kirjas 47 võidetud – hävitatud rahva latiniseeritud nimed : 
triumpilini, viberi, seduni, berneses, medulhini jt. Praeguseks neist hävitatuist mälestus mõnes 
kohanimes ja esimene Rooma- järgne ürik tühjaks jäänud kandist alles 1188.a. soola tootmise kohta. 

       Mis põhjalikult roomlaste poolt laastatud piirkonna üldnimi, mille kultuuriruumist annavad 
ettekujutuse üle 100 tuh. kaljujoonise? 

 
62. Kes skottide valitseja suutis 843.a. esimesena klannid üheks kuningriigiks- #otimaaks koondada? 
 
63. See mässumees võttis endale kunagise kodukandi populaarse maanteeröövli nime. Sai enne 

kindraliks, kui lugema – kirjutama õppis. Mis nime all rohkem tuntud rahvajuht Dorote d$rango, kes 
leidis oma otsa kuulipildujavalangust 20. juulil 1923.a. Parrchelli linnakeses? 

 
64. 1940.a. juunis põgenes läbi Tallinna Soome Läti kaitseväe juhataja- kaitseminister, kes aga 12. juunil 

otsustas poeg Valentini rahustava telefonikõne peale Riiga tagasi pöörduda. Seal mõtles veel kord 
ümber ja 18. juunil oli Läti kindral jälle Tallinnas sooviga Helsingisse pääseda, kus teda ootas 
soomlannast abikaasa Hilma. Seekord see enam võimalik polnud ning masenduses purjutav minister 
võeti peagi t"ekistide hoole alla ja ta elutee lõppes 1942.a. Molotovi linna vanglas. Kes see Laidoneri 
kolleeg? ( 2009.a. sügisel oli sellenimeline lätlane mõni aeg Kalev - Gramo palgalehel.) 

 
65. Milleks seda asja kasutatakse? 

 
66. 1967.a.Kemerovos sündinud vene-juudi näitekirjanik on kaasajal üks rahvusvaheliselt tuntumaid 

keskea kriisi kujutajaid. 1989.a. elas üle emigreerimiskatse Läände, millest ise pajatab: “ Kölnis 
Punase Risti kontoris rääkisin, kui hirmus antisemitism valitseb Siberis. Piisas kolmest päevast saksa 
sööklas nõude pesemisest, et antisemitism Siberis märkimisväärselt väheneks. Tulin tagasi.” 

       Praegu tunneb end kosmopoliidina, elukohti tal mitmel maal. Oma parimaks näidendiks peab siiani 
2001.a. kirjutatud LINNA, mida mängitud ka Tallinnas ja Tartus. Kes see kirjanik – teatrimees - 
filminäitleja? 

 



67. Need eluaeg rivaalitsenud OSCARIGA vääristatud ( vanem kaks korda) õed sündisid TOKIOS. 
Nende suhteid iseloomustab noorema repliik – “ Mina läksin esimesena mehele ja kui ma sureksin 
esimesena, teeks see talle meelehärmi, sest ka siis oleksin mina esimene”. OSCARI sai ta esimesena 
1941.a. Kes need õekesed? 

 
68. Daam sündis 1938.a. Alma – Atas sepa perekonnas kui KURBATOVA. Eestis abiellunult kandis oma 

abikaasa – kunstiõpetaja nime ja tegi Eesti kunsti. 1977. aastast elab Soomes kui KAASINEN. Mis 
daami Eesti perioodi nimi, millega läinud meie kunstilukku? 

 
69. Skandaale armastav prantsuse popstaar sünd. 1928.a. ja sai eesnimeks Lucien. 1965.a. kirjutas 

Luksemburgile Eurovisioni võidulaulu “ Poupee` de cine , poupee` de son “( Laulev vahanukk). 
Surmani püsinud kunstnikunime andis talle järjekordne  modellist – näitlejannast armuke Jane Birkin. 
Nende 1971.a. sündinud tütar Charlotte on ka arvestatav näitlejanna. Kui mees 62. Aastasena 
südamerabandusse suri, laulis rahvas tänavatel ta laule, president Mitterand pidas hüvastijätukõne. 
Kellest jutt? 

70. Kelle operett? 
71. 2009.aasal õnnestus Venemaal esmakordselt ajaloos ühe igipõliselt tähtsaks peetud arvnäitajaga USA- 

st mööduda – vastavalt 61,7 miljonit ja 60,314 miljonit. Nende näitajatega rivaalid maailmas siiski 
vaid 4. ja 5. Kohal. Statistika paneb esikohale EU maad tervikuna, järgnevad Hiina ja India.  

       Millest jutt? 
 
72. Üks ebameeldivaid Läänemeres levivaid organisme on Teredo navalis, kes suudab ka tselluloosi 

lagundada. On kuni 25 cm pikk päriskarplane ja positiivse poole pealt pidi gurmaanidele 
delikatessina maitsema. Mis eestikeelse nimega Teredo navalis tuntud? 

 
73. Inglise keeles kutsutakse teda “ buldogiks”, kuna tal märgatavad põsevoldid. Põsekoobastest võtab 

kalatükke, ning enne allaneelamist mälub korralikult läbi. Mis faunaseltsi esindaja see Kesk- ja 
Lõuna- Ameerika asukas Suur Jänesemokk, kel kuni 8 cm pikkusi kalu kulub toidukorrale kuni 30 
tk.? 

 
74.  CHAI on India jook vürtsidest, mida jahvatatakse, keedetakse ning seejärel lisatakse teelehti. 

Erinevaid retsepte ühendavad mõned põhitõed.  
       Mis on kõigis CHAI`des põhivürtsiks, mille suurim tootja on Maroko? 
 
75. Suurkapsaliblika röövik ( “kapsauss” )on ablas kahjur, kes jätab kapsalehest vaid rootsu järele. 
       Kapsaaias on veel sama oluline tegelane ( ehkki millegipärast mitte nii populaarne) suur –                

kapsaliblika juulukas. Mida see juulukas  teeb? 
 
76. 2003.a. asutas Briti Kuninglik Selts vähki surnud naisteadlase nimelise stipendiumi insener- 

tehnoloogia valdkonnas. See oli hiline tunnustus eraklikule kristallograafile – keemikule, kes õigluse 
järgi oleks pidanud olema 1962.a. ühes reas kolme nobelisti -härraga DNA- alase töö eest. 
Kes see ülekohtuselt koheldud daam? 
 

77. Esmakordselt olevat seda huvitavat nähtust täheldanud USA astronoom Fritz Zwicy, mõõtes 1933.a. 
Berenike Juuste tähtkujus galaktikate suhtelisi kiirusi. Asja kohta kogunes küll uusi andmeid, kuid 
esimene rahvusvaheline konverents antud teemal peeti alles 1975.a. Tallinnas. 



Mis teadusprobleem see on, mis näites Charlotte Jonesi teatrimenuloo “Mesimees” sisuintriigiks? 
 

78. Selle igapäevaelulise leiutise isaks peetakse prantsuse keemikut – inseneri Geworges Clade´i. Kes 
esitles oma ülesleidust Pariisi EXPO-l 1910.a.. Sellel nähtusel kindel koht kunstiloos ja Los 
Angeleses on vastav muuseum. Millest jutt? 

 
79. Kambriumi plahvatuse all mõeldakse täpsemalt suure hulga erinevate hulkraksete skelettide pea 

üheaegset ilmumist veekogude setetesse. Kuidas seda pisut ebatäpsemalt kuid lühemalt nimetada? 
 

80. Kelle näitlejanna stiilis see parukas? 
 

 
81. 4.juulil 1975.a avas Carl XVI Gustav Nacka linna lähedal Saltsjöbades mälestusmärgi, millel kiri – 

Ernst Killander andis siin stardi 25.III 1919 esimesele … . Millele viitab edasine tekst? 
 
82.  Vancouveri TOM möödus Kanadale üle ootuste edukalt. Võideti 14 kulda, 60 sportlast said  

olümpiavõitjaiks ja üks neist kahekordseks. Kes? 
 
83. Ajalooliselt nimetasid vanad roomlased seda  “pea ja laeva probleemiks”. On paljudel elujuhtumitel 

kasutusel. 2007.a. jaanuaris pidi seda kogema ka Ene Ergma. Spordivõistlustel on se ettenägelikult 
reeglitesse sisse kirjutatud. Millega tegu? 

 
84. Mis sportmängu ennast-ärasalgav treener tõi oma andeka õpilase Usain Bolti sprinditrenni, kuna 

uskus ta läbilööki sprinterina? 
 

85. Viimane EM ratsutamise takistussõidus ja iga-aastased MK etapid on peetud u. 2000 el. San 
Patrignandi külas Itaalias, mis austusavaldus Vincenco Mucciolile, kes 1978.a. küla asutas ja 
kellenimelised karikad käigus. Mille poolest on San Patrignani küla Euroopa suurim ehk kes on küla 
peamised asukad? 

 
 
 
 
 

86. Riigi nimi tähendavat araabia keeles VALGE EMIS ja kehastavat emalikkuse printsiipi. Araabia 
maailmas ei tapetud juba enne koraani sigu ja harjasloomad olid pühad. Teise versiooni järgi 
tähendavat riigi nimi VASAKPOOLNE, kuna jääb Mekast päikese tõusu suunda vaadates vasakule. 
Mis riik, mille kõrgemaid aumärke on “ 8. märtsi orden “ ? 

 
87. Renell on maailma suurim kerkinud korallatoll ( 629 km2 ) , kusjuures temal asuv kunagine laguun 

Tegano on Okeaania siseosa suurim järv ( 155 km2 ), ning moodustab osa UNESCO maailmapärandi- 
nimistus olevast Queen Elizabethi rahvuspargist. Mis riigis Renell  asub? 
 

88. 1894.a.sai Hawaist vabariik ja selle presidendiks sai USA alam Sanford [ … ]. 1898.a.USA 
annekteeris saared ja Mr. Sanford jätkas kuberneriametis. 1899.a. jõudis Hawaile kuberneri sugulane 



Jim, kes oli aiandust õppinud ja pani ananassikasvatuse käima. 1910.a. nimetati Jimi juba üle ilma 
ANANASSIKUNINGAKS ja temanimelise firma hea käekäik kestab.  

      Mis perekonnanime see võimukas suguvõsa kannab? 
 
89. Maailma suurimad on GHAWAR  ( 60 - 100 ühikut ), BURGAN ( 32 - 60 ) ja Safaniya- Khafii 

Aasias ning Carioca ja Bolivar Ameerikas. Mis need on? 
 
 

90.  Mis keeles lauldakse? 
 
 
 

91. Külakoolmeister Kõrendu Kaarel andis õ – tähele tema kaasaegse kuju. Mille poolest Masingu 
kasutuselevõetud täht erines praegusest? 

 
92. 1871.a.sõnastas USA- s H. Boudites pretensioonika seaduse – KÕIK VÕI MITTE MIDAGI. Mis 

teadusharus see kasutusel ( teadusharu oli sajandeid üldse teaduse sünonüümiks)? 
 

93. 1974.a.otsustati, et enam postuumseid Nobeli preemiaid ei anta. Kes need kaks, kellele neid seni oli 
omistatud ( 1931.a. ja 1961.a.)? 

 
94. Et sinivereliste hääl on väga kaalukas, on UK Lordide koja kvoorum 0,4% ülemkoja 01.05.2009.a. 

liikmete üldarvust. ( Seadusandlikul hääletusel siiski kvoorum 4% ). Mitu lordi on kvoorum? 
 

95. Mis riigi hümn? 
 
96. 1915.a. pani Chicagos 19-a noor keemik T. I. William tähele, kuidas ta õde püüdis vaseliini ja söe abil 

oma silmi väljendusrikkamaks muuta, et ühele noorhärrale muljet avaldada. Venna abiga loodi  
koostis, mis 1917.a. tuli müügile nimega, mis õe nimest inspireeritud. Mis see maailm enim müüdud 
meigisari, ripsmetu""ide  kuninganna? 

 
97. Mis maailmas ainulaadsega tegelevad #veitsi mittetulundusühingud EXIT ( ligi 53000 liiget) ja 

DIGNITAS, kes on oma tegevuse laiendamiseks pöördunud ka Strasbourgi Inimõiguste Kohtusse? 
 

98. 4. Mail 1536.a. kasutati esimest korda kirjavahetuses nüüdseks nii armastatud märki @. Mida Firenze 
kaupmees Francesco Lapi sellega oma Sevillast Rooma saadetud kirjas tähistas? 

 
99. Jumalale adresseeritud kiri jõudvat Eestis Paidesse ( mis kirjaga edasi tehakse, täpselt ei tea). Väikese 

analoogiaga võib öelda, et USA-s Alabama osariigis Scottsboros on kogu maailmas omataoliste 
hulgas suurim kauplus ( neid olevat maailma eri paigus veel), mis tegutsenud juba 34 aastat ja kus 
müüdav ei ole ette kavandatud. Mis kaupa müüakse? 

 
100.  Kes laulab?



1 Jevgenia Kanajeva 51 V. A. Serov 
2 Diego Forlan 52 Kapten Max V. Stefanitz; esimene koer Horand van Grafrath 
3 Kalmõkkia 53 Nestle; 1868. a. Henri Nestle 
4 Argentiina ja Uruguai 54 Tripoodkala ( kolmjalg ) 
5 Tori kirik 55 Uno Roosvalt; Seltskond, Kihnu paat 
6 August Horch, AUDI asutaja 1899 56 F. Kafka monument Prahas 
7 Isabelle Hupert 57 Klaas veega( böömi kristallist klaas) 
8 Kristin Scott Thomas 58 Ämmalahvid ( Ateles) 
9 Luitsnokk - part (Anas Clyplata) 59 Kopenhagen 

10 Michael C. Hall 60 Haavalumik ( Limenitis populi) 
11 Böömimaa 61 Alpid; mägiorgude rahvad - hõimud hävitati 
12 Lars Lokke 62 Kenneth MCAlpin 
13 GIAP 63 Pancho Villa, Mehhikos 
14 Kobarpommid 64 Kri!tjanis Berkis 
15 Boston 65 D"unglisaag 
16 Kahvli mittekasutamine; ohvriliha 66 Jevgeni Grishkovets 
 kallal kahvlisarnase oraga 67 Olivia de Havilland ( Oscar 1946,1949) ja Joan Fontaine 
17 Optina Pustõn; Optina  Oscar 1941 
18 Haiti; Haiti revolutsioon 1791 - 1804 68 Ludmilla Siim 
19 Bartholomeos 69 Lucien Ginsburg e. Serge Gainsbourg ( 1928 - 1991 ) 
  70 P. Abraham, Havai lill 
20 Golfi - Tii 71 Nisutoodang 
21 Ei suuda end ise külvata 72 Laevaoherd 
22 N.Y. Central Parki rajamine 73 Nahkhiir; Moctilo Leporinus 
23 Käbid 74 Kardemon 
24 Maca 75 Kiletiivaline kasulik parasitoid; muneb oma munad kapsaussi 
25 E. Clapton  sisse, hoiab ära massikahjustused 
26 Kulla ja hõbeda väärtuste suhe 76 Rosalind E. Franklin 
27 Sindel; lutsi k. siddi lawad e. juudilauad 77 Mustad augud e. varjatud aine 
28 Udusüsteemid; ruumid täituvad mõne 78 Neoonvalgus 
 sekundiga uduga 79 Elu teke Maal 
29 Külmutuslaev; algas Uus - Meremaa,  80 Monroe - stiilis parukas 
 Argentiina liha vedu Euroopasse 81 "esimesele suurele orienteerumisjooksule" 
30 Irratsionaalsus 82 Charles Hamelin, lühirajauisutaja 
31 Lumivalgeke ja rääkiv (kajaefektiga) peegel 83 Kulli ja kirja viskamine 
32 REPLIC 84 Kriketitreener 
33 WAKA 85 Euroopa suurim narkomaanide võõrutuskeskus 
34 Isekleepuvate ajaleheväljalõigete album 86 Süüria 
35 Viisiütlev e. instruktiiv 87 Saalomoni saared 
36 Turismiobjektide kulumine ülekasutusest 88 DOLE 
37 Harold Lasseter 89 Maailma suurimad naftaväljad, maht miljardites barrelites; 
38 Guajaana  Ghawar Saudi - Araabias; Burgen Kuveidis 
39 Viljandi mk. Vastemõisa valla Sandra küla 90 Armeenia keel 
40 Guadeloupe kaksiksaar 91 Masingul ristike o kohal; o 
41 Tofik Bahramov 92 Füsioloogia 
42 Oli vahepeal surnud 93 Kirjandus - Axel Karlfeld ja rahupreemia Dag Hammarskjöld 
43 Jalg - võrkpall 94 3 tk; 738 liikmest 
44 Toivo Tukk 95 Egiptuse hümn 
45 Harilik kobarpea 96 Maybelline 
46 Vampiirid 97 Nn. surmaturism; osutatakse suitsiidiabi 
47 Minut ja sekund; pars minuta prima;  98 Veiniamfora lühend 
 pars minuta secunda; minuere = tükeldama 99 Lennureisidel kadumaläinud kohrite sisu 
48 Liigud 100 Kyllie Minouge 
49 Ian Clarke; FREENET   
50 Sarasate   

 


