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1 Selle	  3.dünastia	  vaarao	  (valitsemisaeg	  arvatavasti	  2668-‐2649	  eKr)	  
valitsejanimi	  oli	  Netšerihet	  (’jumalakujuline’).	  Ta	  algatas	  Egiptuses	  
püramiidide	  ehitamise,	  Sakkaras	  tema	  käsul	  rajatud	  astmikpüramiid	  on	  
maailma	  vanim	  säilinud	  monumentaalne	  kiviehitis.	  Teda	  austati	  
kultuslikult	  veel	  palju	  sajandeid	  hiljem.	  Temast	  on	  säilinud	  elusuurune	  
troonil	  istuv	  lubjakivist	  tahutud,	  kunagi	  värvitud	  kuju,	  mis	  on	  vanim	  
originaalsuuruses	  jäädvustatud	  valitseja	  skulptuur	  (asub	  Kairo	  Egiptuse	  
muuseumis).	  Kes?	   

  

2 Mis	  nime	  kandis	  Kapitooliumi	  künka	  edelanõlval	  asuv	  järsak,	  mida	  kasutati	  Rooma	  Vabariigi	  aegadel	  reeturite	  ja	  
valevandujate	  hukkamiseks	  allaviskamise	  läbi?	  Samuti	  olevat	  sealt	  alla	  heidetud	  erinevate	  puuete	  all	  
kannatanuid. 

  

3 See	  Inglise	  kuningas	  tuli	  troonile	  14-‐aastaselt,	  pärast	  seda,	  kui	  ta	  isa	  oli	  sunnitud	  troonist	  loobuma.	  Sai	  tuntuks	  
Saja-‐aastase	  sõja	  algatajana,	  kuna	  tema	  arvates	  oli	  peale	  Kapetingide	  pealiini	  (1328.	  aastal	  kuningas	  Charles	  IV)	  
väljasuremist	  Prantsusmaal	  temal	  suurim	  õigus	  troonile,	  kuna	  tema	  ema	  Isabella	  oli	  Charles’i	  õde,	  mitte	  aga	  
Valois'	  dünastial,	  mis	  tegelikult	  valitsema	  asus.	  Oli	  võidukas	  Crécy	  lahingus,	  tema	  poeg	  (Must	  Prints)	  aga	  
Poitiers’	  lahingus.	  Tema	  valitsusajal	  jagunes	  parlament	  alam-‐	  ja	  ülemkojaks	  ning	  alamkoda	  valis	  endale	  esimest	  
korda	  spiikri,	  parlamendi	  ja	  kohtute	  töökeeleks	  sai	  aga	  senise	  prantsuse	  keele	  asemel	  inglise	  keel.	  Kes? 

  

4 Venemaa	  Riigiduuma	  esimene	  koosseis	  eksisteeris	  72	  päeva:	  27.aprillist	  kuni	  8.juulini	  1906.	  Selle	  aja	  jooksul	  
jõuti	  läbi	  viia	  vaid	  üks	  istungjärk	  ja	  valitsus	  jõudis	  duumale	  esitada	  vaid	  ühe	  seadusprojekti.	  Oma	  umbusku	  ja	  
põlgust	  püüdis	  valitsus	  duumale	  näidata	  ka	  esitatud	  seaduseprojektiga,	  sest	  see	  käsitles	  põhiliselt	  ühe	  
pesuköögi	  rajamist	  ühe	  asutuse	  juurde.	  Nimetage	  see	  asutus. 

  

5 Peeter	  I	  on	  tõdenud:	  „Kui	  …	  ja	  …	  oleksid	  1702.aastal	  olnud	  minu	  käes,	  ei	  oleks	  ma	  asutanud	  oma	  
valitsemiskohta	  ja	  euroopaliku	  Venemaa	  pealinna	  mitte	  Neeva	  madalikule,	  vaid	  siia“.	  Nimetage	  kaks	  praegust	  
linna,	  mida	  Peeter	  suvatses	  mainida. 
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6 Hiljuti	  räsis	  Eestit	  ja	  teisi	  Euroopa	  maid	  torm	  nimega	  „Monika“.	  12.novembril	  1970	  sai	  aga	  tugeva	  tsükloni	  
tekitatud	  üleujutuses	  surma	  vähemalt	  pool	  miljonit	  inimest.	  Milline	  riik	  maailmas	  sündis	  just	  tänu	  sellele	  
loodusõnnetusele? 

  

7 Üks	  rootsi	  ajakirjanik	  on	  öelnud	  selle	  kohta	  järgmist:	  „See	  on	  USA	  president	  Wilsoni	  idealismi	  ja	  Prantsuse	  
peaministri	  Clemenceau	  reaalpoliitika	  abielust	  sündinud	  laps“.	  Mida	  pidas	  ajakirjanik	  silmas? 

  

8 Paljud	  maailma	  riigid,	  ka	  Eesti,	  pelgavad	  terroriorganisatsiooni	  Al-‐Qaeda	  ning	  selle	  juhti	  Osama	  bin-‐Ladenit.	  Nimi	  
on	  loomulikult	  araabiakeelne	  ning	  tähendusega.	  Aga	  mida	  see	  tähendab?	  

  

9 Küsime	  postmargil	  kujutatud	  poliitikut	  (1924-‐1979).	  Oli	  oma	  kodumaa	  
esimene	  president,	  asudes	  ametisse	  1968	  ning	  olles	  presidendikohal	  
peaaegu	  kuni	  oma	  surmani.	  Oma	  vaadetelt	  oli	  ta	  lähedane	  
marksismile,	  intellektuaalide	  vihkamise	  tõttu	  on	  teda	  tänapäeval	  
võrreldud	  ka	  Pol	  Potiga	  (irooniana	  nimetas	  ta	  end	  ka	  rahvakultuuri	  
suurmeistriks).	  Tema	  võimuperioodi	  lõpul	  suleti	  ka	  kõik	  kirikud	  riigis.	  
Kukutati	  võimult	  1979	  ning	  hukati	  samal	  aastal.	  Kes?	  Õige	  riigi	  
nimetamine	  annab	  1	  punkti.	  	   

  

10 Mis	  nime	  kannab	  endale	  topless-‐aktsioonidega	  nime	  teinud	  Ukraina	  protestigrupp?	  
See	  asutati	  2008	  Kiievis,	  liidriks	  on	  Anna	  Gutsol	  (Hutsol).	  Plaanis	  on	  neil	  kujuneda	  
poliitiliseks	  parteiks	  ja	  osaleda	  järgmise	  aasta	  sügisel	  parlamendivalimistel.	  Logol	  on	  
nimetus	  kaetud.	  	  
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11 Spämmiks	  (inglise	  keeles	  spam)	  nimetatakse	  teatavasti	  arvutisse	  tekkivat	  rämpsposti.	  Sõna	  SPAM	  võeti	  
kasutusele	  aga	  juba	  1937	  USA-‐s.	  Tegemist	  oli	  Hormel	  Foods	  Corporation’i	  ühe	  kaubamärgiga.	  Millise	  
kaubaga	  täpsemalt? 

  

12 Iisraelis	  kutsuti	  seda	  maiust	  algul	  „Kushi“	  nimega,	  kuid	  poliitilistel	  põhjustel	  nimetatakse	  seda	  praegu	  
„Krembo“-‐ks.	  Tegelikult	  hakati	  seda	  maiust	  tootma	  juba	  XIX	  sajandi	  alguses	  hoopis	  Taanis,	  kus	  teda	  
valmistatakse	  tänini.	  Populaarne	  on	  see	  maius	  ka	  Inglismaal,	  Saksamaal	  ja	  Põhjamaades.	  Poliitilisest	  
korrektsusest	  tingituna	  on	  selle	  maiuse	  ametlik	  nimi	  mõnevõrra	  muutunud,	  kuid	  rahvas	  teab	  ja	  tunneb	  teda	  
ikka	  selle	  nimega,	  mida	  ta	  väga	  kaua	  aega	  kandis.	  Nimetage	  selle	  maiustuse	  populaarsem	  nimi. 

  

13 Kuidas	  nimetatakse	  neid	  sooje	  saapaid?	  Nende	  ajalugu	  algab	  Austraaliast	  ja	  Uus-‐Meremaalt	  ning	  esimesed	  
kandjad	  olid	  lendurid.	  Praegu	  on	  nad	  ametlikult	  firma	  Deckers	  Outdoor	  Corporation	  kaubamärgiks.	  Neid	  
jalatseid	  on	  populariseerinud	  sellised	  tuntud	  näitlejad	  nagu	  Kate	  Hudson,	  Sarah	  Jessica	  Parker	  ja	  Pamela	  
Anderson.	  Tundub,	  et	  nad	  sobivad	  ka	  Eestimaa	  talve	  hästi.	  

 

  

14 23-‐aastane	  Walter	  Diemer	  (1904-‐1998)	  töötas	  firma	  Fleer	  raamatupidajana	  ja	  askeldas	  aeg-‐ajalt	  ka	  firma	  
laboris.	  Oma	  leiutise	  kohta	  ütles	  ta	  järgmist:	  „Ma	  tahtsin	  teha	  midagi	  muud,	  aga	  välja	  tuli	  midagi	  
mullitavat“.	  Millest	  jutt? 

  

15 Mis	  bänd	  esineb?	  Kuuldav	  lugu	  "My	  Favourite	  Game"	  plaadilt	  "Gran	  Turismo"	  (1998)	  oli	  hiljem	  tuntud	  
autovõidusõidumängu	  "Gran	  Turismo	  2"	  tunnusmeloodia. 
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16 Piltidel	  on	  üks	  suurimaid	  hülgeid,	  kelle	  kehapikkus	  võib	  ulatuda	  kuni	  2,5	  m-‐ni	  ja	  kaal	  360	  kiloni.	  Inglased	  
kutsuvad	  teda	  Bearded	  Seal,	  sakslased	  Bartrobbe,	  soomlased	  partahylje,	  leedulased	  aga	  juru	  kiškis.	  Põhjarahvad	  
on	  talle	  palju	  nimesid	  andnud:	  puisi,	  ussuk,	  taqam-‐muat,	  ugruk,	  ladina	  keeles	  on	  ta	  Erignathus	  barbatus.	  
Vahepeal	  nimetati	  teda	  lahtak`iks.	  Meil	  ametlikult	  habehüljes,	  varem	  nimetati	  teda	  vene	  keelest	  tõlgitud	  
nimega.	  See	  aga	  tulenes	  looma	  kartlikust	  loomust	  või	  hüppelisest	  liikumisviisist.	  Miskipärast	  on	  seda	  nime	  just	  
praegusel	  ajal	  paslik	  küsida.	  Nimetage	  see	  vene	  keelest	  tõlgitud	  nimi,	  mida	  meil	  ka	  mõnda	  aega	  kasutati?	  Sama	  
sõnaga	  on	  murdes	  nimetatud	  ka	  merivarblast.	  

 

  
17 Soome	  väiksematel	  ametlikel	  euromüntidel	  ehk	  sentidel	  on	  tagaküljel	  riigi	  vapil	  olev	  lõvi,	  kes	  asetseb	  mõõgal	  ja	  

vehib	  mõõgaga.	  Kuid	  küsime,	  milline	  lind	  on	  Soome	  1-‐eurosel	  ja	  milline	  taim	  on	  2-‐eurosel?	  (1+1	  p) 

  

18 Küsitava	  puuvilja	  „avastajaks“	  peetakse	  USAst	  pärit	  admirali	  Perryt,	  kes	  1851.aastal	  viis	  selle	  vilja	  Jaapani	  
lõunarannikult	  oma	  kodumaale.	  Sobivad	  kasvatustingimused	  leiti	  Californias.	  Tänapäeval	  kasvatatakse	  puuvilja	  
veel	  Aasias,	  Austraalias	  ja	  Lõuna-‐Euroopas.	  Viljeldakse	  peamiselt	  kaht	  sorti,	  meil	  on	  müügil	  mõlemat,	  kuid	  erilist	  
vahet	  neil	  ei	  tehta.	  Botaaniline	  nimetus	  on	  tulnud	  kreeka	  keelest,	  tähendades	  jumalate	  toitu.	  Mis	  taim? 

  

19 Pildil	   on	   Aerofloti	   turvateenistuja	   Klim	   Sulimovi	   poolt	   aretatud	   Sulimovi	   koer,	   keda	   peetakse	   parimateks	  	  
lõhkeaine(otsimis)koerteks,	  sest	  nad	  suudavad	  edukalt	  teha	  tööd	  nii	  väga	  külma	  kui	  väga	  kuuma	  ilmaga	  ja	  seda	  
tänu	   oma	   geenidele.	   Selle	   hübriidkoera	   emaks	   on	   kas	   siberi	   husky	   (Siberian	  Husky)	   või	   teistel	   andmetel	   lapi	  
põdrakoer	  (Lapponian	  Herder,	  Lapinporokoira).	  Kes	  on	  aga	  ta	  isaks?	  Kuna	  pool/pooleks	  hübriid	  ei	  allunud	  eriti	  
dressuurile,	   siis	   praegusel	   hübriidil	   on	   ¼	   küsitavat	   ja	   ¾	   lapi	   põdrakoera	   (või	   siis	   siberi	   husky’t);	   koeri	   hakati	  
laialdasemalt	  kasutama	  2002	  ja	  eriti	  populaarsed	  on	  nad	  Venemaa	  lennujaamades.	  

	   	  	  
 

  
20 Kuigi	  võiks	  arvata	  teisiti,	  ei	  peeta	  	  neid	  inimestele	  ohtlikeks,	  loodusest	  on	  teada	  ainult	  mõned	  üksikud	  

agressioonijuhtumid.	  Küll	  aga	  on	  märksa	  rohkem	  intsidente	  aset	  leidnud	  vangistuses	  peetavate	  isenditega,	  
kõige	  kurikuulsam	  neist	  –	  Tilikum	  –	  on	  vastutav	  kolme	  erineva	  	  inimese	  surmaga	  lõppenud	  	  juhtumi	  eest.	  
Millistest	  elusolendeist	  on	  jutt? 
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21 Küsitav	  on	  
Saaremaa	  
loodeosas	  Ninase	  
ja	  Panga	  
poolsaare	  vahel	  
asuv	  laht.	  Laht	  
on	  umbes	  18–25	  
km	  pikk	  ja	  3–5	  m	  
lai.	  Lahe	  keskel	  
asub	  Laidu	  saar.	  
Lahte	  suubuvad	  
Tirtsi	  jõgi	  ning	  
kaks	  oja.	  Mis	  
laht?	   

22 

Pildil	  on	  1901	  õnnistatud	  ja	  alates	  1993	  taastatud	  
…	  Issanda	  Taevaminemise	  kirik.	  Küsime	  selle	  
kiriku	  punktiiriga	  varjatud	  täpset	  nime	  ja	  millises	  
asulas	  see	  asub?	  

 	  
	  
	  

 

 

23 See	  Šveitsi	  kanton	  võiks	  nii	  oma	  sümbolite	  kui	  ka	  
talle	   nime	   andnud	   loodusobjekti	   nime	   poolest	  
vabalt	  ka	  Eestis	  asuda.	  Mis	  kanton?	  1	  punkti	  võib	  
saada	  ainult	  selle	  loodusobjekti	  nimetamise	  eest.	  

	  	   	  	    

  

24 Näete	  ühe	  linna	  lippu	  ja	  logo	  (vappi).	  Kreeklased	  on	  seda	  linna	  nimetanud	  Rhacotis,	  
kohalikus	  keeles	  on	  ta	  tänini	  Rakota.	  Mis	  linn?	  

	  	  	  	  	   

  

25 Praegu	  kuulub	  Vene	  Föderatsiooni	  koosseisu	  21	  vabariiki,	  46	  oblastit,	  9	  kraid,	  1	  autonoomne	  oblast,	  4	  
autonoomset	  ringkonda	  ja	  2	  föderaalse	  tähtsusega	  linna	  (Moskva	  ja	  Peterburi).	  Lisaks	  neile	  on	  aga	  veel	  üks	  
Venemaa	  föderaalse	  tähtsusega	  linn,	  mis	  ei	  asu	  emamaa	  territooriumil.	  See	  on	  neile	  renditud	  2050-‐nda	  aastani	  
ja	  ta	  on	  subjektina	  sama	  tähtis	  kui	  Moskva	  või	  Peterburi.	  Mis	  linn? 
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26 Bõliinade	  järgi	  olevat	  suur	  osa	  Ilja	  Murometsi	  suurest	  
rammust	  pärinenud	  hoopis	  teiselt	  vägilaselt	  –	  nimelt	  
hiiglaselt,	  keda	  Ilja	  otsima	  oli	  läinud,	  väidetavalt	  tüli	  
norimise	  eesmärgil.	  Pärast	  esialgset	  tutvumist	  mille	  käigus	  
Ilja	  oli	  talle	  kolm	  nuiahoopi	  andnud,	  mis	  teist	  küll	  
korralikult	  uinakustki	  ei	  suutnud	  äratada,	  	  jätkasid	  nad	  
retke	  koos	  kuni	  jõudsid	  suure	  kirstuni,	  kuhu	  nad	  proovisid	  
sisse	  heita.	  Ilja	  jaoks	  oli	  see	  suur,	  kuid	  ta	  kaaslane	  sobis	  
sinna	  hästi	  ja	  kui	  kaas	  alla	  langes,	  selgus,	  et	  ta	  ei	  saa	  end	  
enam	  liigutada.	  Siis	  puhuski	  ta	  Iljale	  osa	  oma	  jõust,	  et	  too	  
üritaks	  kaant	  tõsta,	  kuid	  paraku	  sellest	  abi	  ei	  olnud.	  Mis	  oli	  
selle	  hiiglase	  nimi?  

  

27 See	  Admiral	  Hipperi	  klassi	  kuulunud	  raskeristleja	  ehitati	  Kielis	  Kruppi	  tehastes	  aastatel	  1936-‐1940.	  Laev	  
osales	  muuhulgas	  1942.	  aastal	  toimunud	  operatsioonis	  „Kerberos“	  (Inglise	  kanali	  läbimine).	  1945	  langes	  laev	  
ameeriklaste	  kätte,	  kes	  kasutasid	  seda	  Kwajaleini	  atolli	  lähedal	  aatomipommikatsetuste	  sihtmärgina.	  Laev	  ka	  
uppus	  samasse.	  Üks	  laeva	  sõukruvisid	  on	  täna	  eksponeeritud	  Saksamaa	  meremeeste	  mälestusmärgi	  juures	  
Kieli	  lähedal	  Laboes.	  Mis	  oli	  laeva	  nimi? 

  

28 President	  Ilvese	  eestvedamisel	  toimunud	  sõnause	  võistluse	  parimaks	  uussõnaks	  tunnistati	  Andres	  Valdre	  
esitatud	  „taristu“	  võõrsõna	  infrastruktuur	  asemele.	  Keeleinspektsiooni	  peadirektori	  Ilmar	  Tomuski	  
sümpaatia	  kuulus	  aga	  uudissõnale,	  mis	  pakuti	  välja	  võõrapärase	  ja	  paljudele	  eesti	  inimestele	  arusaamatu	  
lounge`i	  asemel.	  Mis	  sõna	  siis	  pakuti	  selle	  asemele?	  Vähemalt	  Eesti	  kilvaritele	  on	  see	  sõna	  juba	  ammu	  üsna	  
omane. 

  

29 Vääris-‐	  ehk	  kalliskivid	  on	  looduses	  harva	  või	  väikese	  kogusena	  esinevad	  mineraalid	  ja	  kivimid,	  mida	  
kõvaduse,	  värvuse,	  läike,	  sära,	  läbipaistvuse	  või	  kauni	  mustri	  pärast	  hinnatakse.	  Selle	  vääriskivi	  nimi	  pärineb	  
kreeka	  keelest,	  mida	  saab	  tõlkida	  kui	  „petma“,	  sest	  minevikus	  on	  teda	  tihti	  teiste	  mineraalidega	  segamini	  
aetud.	  Vastavalt	  värvusele	  on	  ka	  erinevad	  selle	  kivi	  erimi	  nimed	  nagu	  kollakasrohelisel	  –	  asparagoliit,	  
määrdunudrohelisel	  –	  tulliumiit,	  sinakasrohelisel	  –	  moroksiit.	  Vääriskivi	  kvaliteediga	  mineraale	  on	  leitud	  nii	  
Mehhikost,	  Kanadast,	  Boliiviast	  ja	  mitmelt	  poolt	  Aafrikast.	  Mis	  mineraaliga	  on	  tegu?	  Muuseas,	  üks	  Narva-‐
suurune	  väikelinn	  Venemaal	  kannab	  selle	  mineraali	  nime. 

  

30 Millega	  on	  tegemist?	  Selle	  esimese	  mudeli	  töötas	  välja	  Asmund	  S.Laerdal	  XX	  sajandi	  keskel	  ja	  pani	  talle	  
nimeks	  Anne.	  Hiljem	  on	  seda	  edasi	  arendanud	  ka	  dr	  Bjorn	  Lind	  ja	  dr	  Peter	  Safar.	  Selle	  kasutamise	  juures	  on	  
oluline	  meeles	  pidada	  lühendit	  ABCDE,	  kus	  näiteks	  A	  tähendab	  inglise	  sõna	  Airway. 
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31 Pildil	   on	   saksa	   päritolu	   ungari	   arst	   Ignac	   Fülöp	   (Ignaz	   Philipp)	  
Semmelweis.	   1846/47	   tekitas	   ta	   oma	   avastusega	   lausa	  
revolutsiooni.	  Mis	  muutus	  toimus	  seetõttu	  haiglates,	  nii	  arstide	  kui	  
muu	  meditsiini-‐personali	  juures?	  

	  
 

  

32 Meditsiinis	  on	  põhjalikult	  kirjeldatud	  ka	  fenomeni,	  et	  tõbiseks	  jäädakse	  pelgalt	  isegi	  siis,	  kui	  on	  hirm	  haigeks	  
jääda.	  Mis	  nime	  kannab	  too	  efekt? 

  

33 Eestis	  on	  valmistatud	  kõikvõimalikke	  asju.	  Nii	  on	  teada,	  et	  1934	  valmisid	  tänu	  Voldemar	  Postile,	  Otto	  Orule	  ja	  
Rein	  Neudorf/Toomale	  ÕGL-‐1	  ja	  ÕGL-‐2.	  Asja	  vastu	  tundsid	  huvi	  ka	  lätlased,	  kes	  ostsid	  ära	  nende	  valmistamise	  
litsentsi.	  Liepajas	  ja	  Tallinnas	  valminud	  tooted	  kandsid	  juba	  nime	  PON-‐1	  ja	  PON-‐4.	  Lõpuks	  valmis	  mudel	  PN-‐3.	  
Millega	  on	  tegemist? 

  

34 Termin	  castor	  on	  peale	  kopra	  ladinakeelse	  nimetuse,	  Polluxi	  kaksikvenna	  ja	  ühe	  taevatähe	  iseloomustamas	  ka	  
midagi	  tehislikku	  –	  ca	  1,5	  miljonit	  eurot	  tükist	  maksvaid	  ning	  täidetult	  120	  tonni	  ümber	  kaaluvaid	  erimahuteid.	  
Küsime,	  mis	  veoste	  tarbeks	  tehniline	  castor	  on	  mõeldud? 

  

35 Kuulete	  ühe	  ansambli	  üsna	  vaba	  tõlgendust	  ühest	  estraadiloost.	  Mis	  kollektiiv? 
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36 Keda	  näete	  koos	  tütar	  Jettega	  pildil?	   

  

37 Juunis	  1940	  tähistas	  Eesti	  Kergejõustiku	  Liit	  oma	  20.aastapäeva.	  Eesti	  kergejõustiku	  
rahvusmeeskond	  oli	  pidanud	  selle	  aja	  jooksul	  19	  maavõistlust,	  neist	  8	  võitnud.	  Koondises	  oli	  
võistelnud	  137	  kergejõustiklast.	  Kes	  oli	  rekordinternatsionaal	  19	  korraga	  (pildil)?	  Talle	  järgnesid	  
Eduard	  Prööm	  (18)	  ja	  Johannes	  Talmre	  (17).	   

  

38 30.	  oktoobril	  1974	  toimus	  Muhammad	  Ali	  ja	  George	  Foremani	  vahel	  üks	  kõigi	  legendaarsemaid	  poksimatše,	  
mis	  lõppes	  Ali	  võiduga	  kaheksandas	  raundis.	  Don	  King	  oli	  kummalegi	  lubanud	  5	  miljonit	  dollarit	  ja	  selle	  raha	  
sai	  ta	  Mobutu	  Sese	  Seko	  käest,	  kelle	  tingimuseks	  oli,	  et	  matš	  peab	  toimuma	  Kinshasas	  –	  ja	  nii	  juhtunudki.	  
Millise	  Muhammad	  Ali	  poolt	  antud	  nime	  all	  on	  see	  matš	  tuntuks	  saanud?	  	  (kõlbab	  nii	  inglise	  kui	  eestikeelne	  
nimi	  ja	  tõlke	  ülitäpsuse	  pärast	  pole	  vaja	  pead	  vaevata). 

  

39 Need	  kaks	  jalgpallurit	  on	  sündinud	  ühel	  	  ja	  samal	  päeval	  –	  1.	  juulil	  1976.	  Kumbki	  neist	  on	  löönud	  samas	  
mängus	  värava	  Eestile,	  aga	  võib	  öelda,	  et	  väravate	  löömine	  ongi	  olnud	  nende	  peamiseks	  ülesandeks.	  Üks	  neist	  
asub	  oma	  koondise	  väravaküttide	  pingereas	  esikohal	  (40	  väravat	  79	  mängus),	  teine	  on	  koondise	  edetabelis	  
neljas	  (34	  väravat	  67	  mängus)	  –	  seega	  kumbki	  on	  löönud	  napilt	  üle	  poole	  värava	  mängu	  kohta.	  Esimene	  on	  
teatanud	  oma	  loobumisest	  tegevjalgpallurina,	  teisele	  võib	  veel	  lisa	  tulla,	  kuigi	  viimasel	  ajal	  on	  ta	  koondises	  
esinenud	  episoodiliselt	  vahetusmehe	  rollis.	  Meistrite	  Liigas	  –	  mille	  nad	  mõlemad	  on	  suutnud	  võita	  -‐	  on	  aga	  
edukam	  olnud	  teine	  mees,	  kes	  asub	  kõigi	  aegade	  edetabelis	  teisel	  kohal	  ja	  on	  olnud	  seal	  kolmel	  korral	  hooaja	  
parimaks	  väravakütiks.	  Kes	  need	  kaks	  meest	  on? 

  

40 Pildil	  olev	  1939	  sündinud	  jalgpallitreener	  alustas	  oma	  karjääri	  mängijana,	  
osaledes	  kokku	  17	  A-‐maavõistluses	  ning	  lüües	  ühe	  värava.	  Ta	  osales	  ka	  
1962.	  aasta	  MM-‐il.	  Treenerina	  on	  ta	  juhendanud	  nii	  oma	  kodumaa	  kui	  ka	  
Iirimaa	  rahvuskoondisi,	  klubidest	  väärivad	  mainimist	  Müncheni	  Bayern	  ja	  
AC	  Milan.	  Saksamaal	  on	  tegemist	  kultusfiguuriga	  –	  palju	  alust	  andis	  selleks	  
1998.	  aastal	  peetud	  emotsionaalne	  pressikonverents	  koos	  seal	  kõlanud	  
väljenditega	  „Was	  erlauben	  Strunz“	  või	  „Ich	  habe	  fertig“.	  Kes?	   
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41 Kes	  on	  see	  tantsija,	  laulja	  ja	  teletäht?	  Tema	  

esinejakarjäär	  algas	  Los	  Angeles	  Lakers’i	  
tantsutüdrukuna.	  Tema	  lehmakaupleja	  
ametit	  pidanud	  isa	  sündis	  Süürias,	  sellele	  
kandile	  viitab	  ka	  küsitava	  isiku	  
perekonnanimi.	  

42	  
Kes	  on	  pildil	  ja	  millisest	  filmist	  pärineb	  see	  kaader?	  

	  

 	  

43 1990.a	  esietendus	  Noorsooteatris	  L.Razumovskaja	  näidend	  „Medea“.	  Lavastas	  Toomas	  Lõhmuste,	  peaosas	  mängis	  
Anu	  Lamp,	  teistes	  rollides	  Madis	  Kalmet,	  Kalju	  Orro,	  Hilja	  Varem,	  Ago	  Roo	  ja	  külalistena	  veel	  kaks	  toonast	  Tallinna	  
Pedagoogilise	  Instituudi	  näitejuhi	  eriala	  tudengit,	  ms	  ka	  Kristjan	  Jõekalda	  kursusekaaslast.	  Kes	  olid	  need	  kaks?	  

 	  

44 Arvo	  Kruusemendi	  debüütmängufilmi	  “Kevade”	  viimane	  kaader	  filmiti	  30.oktoobril	  1969.	  Kuna	  tol	  ajal	  oli	  puhta	  
heli	  saamine	  mürisevate	  filmikaamerate	  tõttu	  võimatu,	  siis	  järgnes	  heli	  sünkroniseerimine.	  Pea	  kõik	  ekraanil	  
olevad	  näitlejad	  lugesid	  ka	  oma	  teksti	  sisse,	  välja	  arvatud	  Leonhard	  Merzin,	  kes	  oli	  “Kuningas	  Leari”	  filmivõtetel	  
Moskvas.	  Küsime,	  kes	  luges	  sisse	  õpetaja	  Lauri	  teksti?	  

 	  

45 Kes	  on	  autor?	  Kriitikute	  hinnangul	  on	  ta	  üks	  noorema	  põlve	  huvitavamaid	  maalikunstnikke.	  Möödunud	  novembris	  
Tallinnas	  ArtDepoos	  olnud	  näituse	  "UNTITLED"	   läbiv	   teema	  oli	  prohvetlikult	   lumi.	  Ta	  on	  sündinud	  1980,	  praegu	  
elab	  Londonis.	  
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46 

Need	  portreed	  on	  loonud	  1577.	  aastal	  Saksamaal	  Siegeni	  linnas	  
sündinud	  mees,	  Antverpeni	  Luukase	  gildi	  liige	  alates	  1598.	  Kes?	  	  

  

47 Eesti	  kalleima	  nominaaliga	  mark	  on	  1999.aastal	  välja	  antud	  100-‐kroonine	  postimaksevahend.	  Mida	  on	  sellel	  
põhielemendina	  kujutatud?	  Sama	  kujutis	  on	  ka	  teistel	  sama	  seeria	  markidel	  –	  1997.a	  välja	  lastud	  50-‐
kroonisel,	  25-‐kroonisel	  (1998)	  ja	  10-‐kroonisel	  (2000).	  Kunstnik	  Jaan	  Saar. 

  

48 See	  rikkaliku	  loominguga	  kuulus	  helilooja	  on	  kirjutanud	  vaid	  ühe,	  erilise	  publikumenuta	  jäänud	  ja	  vähetuntud	  
ooperi	  –	  „Rüütel	  Pàzmàn“,	  tema	  ainus	  ballett	  „Tuhkatriinu“	  jäi	  aga	  surma	  tõttu	  lõpetamata.	  Kes? 

  

49 

Kelle	  maali	  “Kaardimängijad”	  ja	  
autoportreed	  te	  näete?	  
	   

  

50 Kes	  on	  helilooja?	  	  
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51 Cyrillus	  Kreek	  (Karl	  Ustav	  Kreek)	  on	  loonud	  üle	  600	  vaimuliku	  laulu,	  ligi	  100	  rahvamuusikal	  põhinevat	  laulu	  aga	  ka	  
„Setu	  sümfoonia“,	  kantaadi	  „Kalevipoeg	  nõiakoopas“	  jne.	  Tema	  loomingu	  tippteoseks	  on	  aga	  esimene	  kodumaine	  
reekviem	  muusikas.	   Selles	   teose	   III	   osas	   on	   Kreek	   kasutanud	   mitmeid	   kordi	   ühe	   tuntud	   kellatorni	   meloodiat.	  
Millise?	  Näete	  selle	  kella	  veerand-‐,	  pool-‐,	  kolmveerand-‐	  ja	  täistunni	  meloodiat	  nootides.	  

	  

	  	  	  
 

  

52 Me	   oleme	   uhked	   oma	   dirigentide	   üle.	   Ka	  
lätlastel	   on	   mees	   (sünd.	   1943	   Riias),	   kes	  
praegu	   töötab	   Baieri	   Raadio	  
Sümfooniaorkestri	   peadirigendina.	  
1.jaanuaril	  2012	  juhatab	  ta	  teistkordselt	  Viini	  
Filharmoonikute	  uusaastakontserti.	  Oli	  1971-‐
2000	   Peterburi	   konservatooriumi	   professor,	  
töötanud	   paljude	   juhtivate	   orkestritega,	  
juhatanud	  külalisdirigendina	  ka	  ERSO-‐t.	  Kes?	  

	  
 

  

53 Ühe	  tuntud	  eesti	  kirjandusteose	  motoks	  on	  katkend	  Henrik	  Visnapuu	  luuletusest	  „Armastus	  –	  surm“:	  
On	  kummaline	  elu	  sügavpime	  kaev,	  
me	  päevad	  pudenevad	  nagu	  niiste,	  
meist	  mõni	  tantsiv	  laps,	  taas	  mõni	  teguraev,	  
man	  mõni	  endamisi	  istub	  lõhut	  liiste,	  
kõik	  ahk,	  kõik	  tusk	  vaid	  ülemineku	  on	  vaev.	  

Küsime	  selle	  teose	  (esmatrükk	  1975)	  autorit	  ja	  pealkirja. 

  

54 Igal	  aastal	  maikuus	  jagatakse	  kirjanduspreemiat,	  mis	  võimaldab	  kuni	  35-‐aastasel	  kirjanikul	  tasuta	  maailmas	  
reisida.	  Laureaatide	  nimistus	  on	  Doris	  Lessing,	  John	  Le	  Carre,	  Martin	  Amis,	  Peter	  Ackroyd.	  Preemia	  asutas	  1947.a	  
kirjanik,	  kelle	  loomingut	  on	  eesti	  keelde	  palju	  tõlgitud,	  sh	  raamatud	  Värisev	  leht,	  Miraaž,	  Jõulupuhkus,	  Teater,	  Kuu	  
ja	  kuuepenniline.	  Kelle	  nime	  kannab	  see	  preemia? 

  

55 Romaani	  “Bree	  Tanneri	  lühike	  teine	  elu“	  („The	  Short	  Second	  Life	  of	  Bree	  Tanner“)	  nimitegelane	  on	  ühe	  sama	  
kirjaniku	  poolt	  loodud	  tuntud	  teostesarjas	  esinenud	  suhteliselt	  tähtsusetu	  kõrvaltegelane,	  keda	  küll	  filmis	  oli	  
rohkem	  näha	  kui	  raamatus.	  Kes	  on	  selle	  teose	  autor? 
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56 Üks	  vene	  kultuuri	  suurkuju	  on	  oma	  suguvõsast	  kirjutanud	  järgmiselt:	  „Meie	  suguvõsa	  algab	  väljarändajast	  Ratšist,	  
kes	  asus	  Venemaale	  püha	  vürst	  Aleksandr	  Nevski	  võimu	  ajal.	  Temast	  põlvnevad	  Mussinid,	  Bobritsevid,	  Mjatlevid,	  
Povodorid,	  Kamenskid,	  Butulinid,	  Kologrivovid,	  Serefedinovid	  ja	  Tovarkovid“.	  Kes	  on	  nii	  kirjutanud?	  

  

57 Printsess	  Diana	  matusteks	  tegi	  Elton	  John	  uue	  versiooni	  oma	  1973.a	  kirjutatud	  laulule	  Candle	  in	  the	  Wind	  (sõnade	  
autor	  Bernie	  Taupin).	  Algselt	  oli	  laul	  kirjutatud	  hoopiski	  ühe	  teise	  maailmakuulsa	  naise	  mälestuseks.	  Elton	  Johni	  
sõnade	  kohaselt	  on	  laul	  eleegia	  naisele,	  keda	  hukutas	  kuulsus.	  Kellele	  mõeldes	  on	  lugu	  algselt	  loodud? 

  

58 Kes	   on	   see	   Eestimaaga	   seotud	   mees?	   Kujutatud	   on	   stseeni	   tema	   elust	  
(mõrvamine)	  ja	  hauakivi.	  	  

 

  

59 See	  kõrgema	  majandusharidusega	  võistlustantsija	  ja	  treener	  on	  a-‐st	  1999	  tantsuklubi	  
Tango	  peatreener.	  Professionaalina	  saavutanud	  2010.a.	  EM	  7.	  koha.	  Laiemalt	  tuntuks	  
saanud	  muidugi	  Kanal	  2	  saate	  kaudu,	  kus	  osales	  kolmel	  esimesel	  hooajal.	  Kes?	   

  

60 Valgustuse	  piibliks	  nimetatud	  entsüklopeedial	  
Encyclopédie,	  ou	  dictionnaire	  raisonné	  des	  sciences,	  
des	  arts	  et	  des	  métiers,	  35	  köidet	  1751-‐72,	  oli	  arvukalt	  
autoreid.	  Kes	  olid	  aga	  selle	  toimetajad	  (piltidel)?	  
	   



XII Eesti Maakilb. Rahvaliiga finaal 
Raikküla ja Tabivere 

22. jaanuar 2011 

 

 1 Džoser	   31 Hakkasid	  käsi	  pesema	  

2 Tarpeiuse	  kalju	   32 Notseeboefekt	  	  	  

3 Edward	  III	   33 Eesti	  lennukitega	  

4 Jurjevi	  ülikool	   34 Radioaktiivsete	  

5 Tallinn,	  Paldiski	   35 Kulo	  

6 Bangladesh	   36 Kalle	  Kriit	  

7 Rahvasteliit	   37 Gustav	  Sule	  

8 Baas	   38 Rumble	  in	  the	  Jungle	  

9 Francisco	  Macias	  Nguema	   39 Patrick	  Kluivert	  ja	  Ruud	  van	  Nistelrooy	  

10 Femen	  	   40 Giovanni	  Trapattoni	  

11 Lihakonserv	  	   41 Paula	  Abdul	  

12 Neegrimusi	   42 Orson	  Welles,	  Kodanik	  Kane	  	  

13 Ugg/	  uggid	  	   43 Henrik	  Normann,	  Madis	  Milling	  

14 Mullinäts	   44 Aksel	  Orav	  

15 The	  Cardigans	   45 Merike	  Estna	  

16 Merejänes	   46 Peter	  Paul	  Rubens	  

17 Laululuik,	  rabamurakas 47 1-‐kroonine	  münt	  

18 Hurmaa 48 Johann	  Strauss	  

19 Harilik	  šaakal 49 Paul	  Cézanne	  

20 Mõõkvaal 50 Charlie	  Chaplin	  

21 Küdema 51 Big	  Ben	  

22 Angerja,	  Kohila 52 Mariss	  Jansons	  

23 Aargau	   53 Mats	  Traat,	  Tants	  aurukatla	  ümber	  

24 Aleksandria	   54 William	  Somerset	  Maugham	  

25 Baikonur	   55 Stephenie	  Meyer	  

26 Svjatogor	   56 Aleksandr	  Puškin	  

27 Prinz	  Eugen	  	   57 Marilyn	  Monroe	  

28 Olesk	  	   58 August	  von	  Kotzebue	  

29 Apatiit	   59 Veiko	  Ratas	  

30 Elustamisnukk	  	   60 Denis	  Diderot,	  Jean-‐Baptiste	  d'Alembert	  

 	    	  

 	    	  

 	    	  

 	    	  

 	    	  


