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1 Seda pärsia luuletajat peeti juba eluajal rahvuspoeediks. Ta võitis Kabuli türklasest sultani, Iraani 
kirjanduse austaja ja rahaka metseeni Mahmud Ghaznawi soosingu. Nii kujunes Afganistanis valitsevast 
türklasest Pärsia (Iraani) rahvuseepose koostamise rahastaja. Poeedi peateos, kahekümneaastase töö 
järel aastal 1010 valminud eepos sisaldab ligi 120 000 värsirida. Kes oli see pärsia rahvuspoeet ja mis 
on eepose pealkiri? 

  

2 Samal päeval, kui toimub James Joyce’i romaani Ulysses tegevus – 16. juunil 
1904 – tapeti pildilolev mees. Tapjat Eugen Schaumani peetakse tänagi 
rahvuskangelaseks. Sündmusest on juttu ka nimetatud romaanis. Mis ametit 
pildilolev mees 1904. aastal pidas? 

  

3 Nimetage see mõiste. 

 õigusteaduses üksikküsimuste lahendamine samalaadseis asjus varem tehtud otsuste põhjal; 

 keskaja teoloogias ja õigusteaduses üldiste dogmaatiliste põhilausete rakendamine üksikjuhtumite 
lahendamiseks; 

 meditsiinis haigusjuhtude uurimine ja kirjeldamine. 

  

4 See pelikaniliik elutseb Lõuna-Euroopas ja Aasias. Oma keskmiselt 
suuruselt (pikkus 170-190 cm; kaal 11–15 kg; tiivaulatus üle 3 m) on 
väidetavalt tegemist maailma suurima lendava olendiga. Liik on saanud 
nime ühe Euroopa piirkonna järgi, mis on tuntud koerasõpradele. Milline 
pelikaniliik? 

 
 

 

  

5 2005. aastal võitis valitsev Euroliiga meister sõprusmängus Toronto Raptorsi, saades esimeseks 
Euroopa klubiks, kes võitnud NBA meeskonda Põhja-Ameerika pinnal. Euroopa klubile tõi võidu 
Anthony Parkeri korv 0,8 sekundit enne lõpuvilet. Nimetage see korvpalliklubi. 
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6 Millise USA osariigiga on tegemist? Selle osariigi ühe slogani 
kohaselt olla seal järvesid kümme korda rohkem kui Soomes. 

  

7 Ameeriklaste George Fitchi ja William Maloney pealtnäha üsna hullumeelses projektis nõustusid lõpuks 
osalema neli sõjaväelast – leitnant Devon Harris, kapten Dudley Stokes, reamees Michael White ja 
insenerina armees töötanud Samuel Clayton. Projekt ei olnud edukas, kuid selle põhjal tehtud film teenis 
maailmas 154 miljonit dollarit. Mis projektist on jutt? 

  

8 Aastal 1994 lõi Matthew Carter Microsofti tellimusel uue kirjatüübi, millest sai küsitav 
hästituntud arvutifont. Kavandatud kuvamiseks pikslite, mitte tindiga, on see kirjatüüp 
näidanud suurepärast selgust plasmaekraanidel. Nimetage see kirjatüüp (font).  

Seda on kasutatud ka küsimuses nr. 8, ülejäänute font on Gisha. 

  

9 See 95-aastaseks elanud kirjanik, Goncourti auhinna laureaat, sündis 
armeenia perekonnas Moskvas, kuid tema ärimehest isa põgenes koos 
perega revolutsiooniliselt Venemaalt ja lõpuks seadis perekond end sisse 
Pariisis. Ta on kõik oma enam kui 100 teost kirjutanud prantsuse keeles, 
kuid paljudes neist käsitab ta Venemaa-temaatikat.Ta on pannud kirja ka 
suurkujude Anton Tšehhovi, Katariina Suure, Rasputini, Ivan Julma ja Lev 
Tolstoi biograafiad. Kes? 

 
 

  

10 Tänapäeva manga rajaja, mangakuningas Osamu Tezuka avaldas esimese 
mangaraamatu 1947. aastal. Tema 1952. aastal loodud tegelaskuju tohutu 
suured silmad said sealtpeale mangade registreeritud kaubamärgiks ning 
esimesesmangaseriaalis (1963) teleekraanile jõudes ka anime (jaapani 
animatsiooni) lahutamatuks tunnusosaks. Mis nime see 1952. aastal 
loodud tegelaskuju kandis? 
 

 

  

http://www.postimees.ee/050307/esileht/meelelahutus/248239_foto.php
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11 Need kaks teost valmisid aastase vahega, nende autorid surid aga ühel ja samal aastal. Nende teoste 
peatgelased esindavad inimnatuuri vastaspooli. Ühte neist on nimetatud „Mephistopheleseks, kes on 
vangis elavate inimeste seas“, teist aga „tõelise džentelmeni etaloniks“. Nimetage need kaks 
kirjanduskangelast. 

  

12 Kuigi seda taime (Helianthus tuberosus) kutsutakse ka Jeruusalemma 
artišokiks, ei ole tal tegelikult mingit seost Jeruusalemmaga ning ta ei ole ka 
üks artišoki liike, kuigi kuulub samuti päevalille perekonda.  Peetakse heaks 
supitaimeks, kasutatakse fruktoosi tootmiseks ning tal on suur potentsiaal 
biokütusena. Saksamaal kasutatakse nende taimede mugulatest üle 90 % 
ära napside tootmiseks Badenis levinud joogiks on Rossler. Milline taim? 

  

13 Küsime UNESCO maailmapärandisse kuuluvat objekti, mis rajati 1667-1681. Idee autoriks oli Pierre-Paul 
Riquet, kes projekti teostamiseks sai Louis XIV rahandusministri Colbert’i heakskiidul riigikassast 3,5 
miljonit liivrit. Siiski valmis objekt eeldatust kauem ning pärast riikliku toetuse lõppemist finantseeris 
projekti Riquet ise. Objekti rajamise lõpetas pärast autori surma 1680 tema poeg. Mis objekt? 

  

14 See umbes 3,5 miljoni elanikuga riik, mille vappi näete, eksisteeris aastail 
1918-1920 ja seda oli de jure tunnistanud 5 riiki (sealhulgas Saksamaa ja 
Türgi). Vabariigi esimene valitsusjuht Luka Bõtš osales ka Pariisi 
rahukonverentsil 1919. Pärast vabariigi likvideerimist elas ta 
Tšehhoslovakkias, kus ka 1945. aastal suri. Riigi nimi on pärit 870 kilomeetri 
pikkuselt jõelt. Milline riik?  
 

  

15 Kes on fotol olev modell, näitleja ja laulja? 1 punkti saab teisel fotol oleva kollektiivi nimetamise 
eest, mille liikmena ta oli tuntud ja mille muusikat kuulete. 
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16 Sel 1880. aastal tehtud pildil on Alessandro Moreschi (1858-1922), oma 
kutseala viimane esindaja. Küsitavale alale tegi lõpu 1870. aastal vastu 
võetud seadusakt. Mis kutsealast on jutt?  

  

17 Tegemist on kuni 35 cm kõrguse rohttaimega, mis kasvab peamiselt Himaalajas. Laialt kasutatakse taime 
juurt India ravikunstis (ayurveda). Sarnaselt palderjanile on taimel rahustav toime. Taime on mainitud 
Saalomoni Ülemlaulus, just selle salviga olevat võitud Kristuse jalgu viimasel võidmisel. Taimel on 
sünonüüm lauamängude hulgas. Mis taim? 

  

18 Tema tööde hulgas leidub nii skulptuure, mööblit, sildu, 
raudteejaamu, lennujaamu kui muuseume. Mõned näited: 

 Valencia teaduslinnak; 

 Lyoni lennujaama raudteejaam; 

 Malmö „Pöördes Torso“. 
Pildil on sild, mis valmis 1992. aasta maailmanäituseks. 
Kes on see arhitekt? 

  

19 Küsime saksa jalgpalliklubi, kes jõudis I Bundesligasse taas hooajaks 2009/2010. Käesolevat hooaega 
on see klubi alustanud edukalt, olles 12 vooru järel 3. kohal Dortmundi Borussia ja Leverkuseni Bayeri 
järel. Klubis on 16 mängu pidanud ka üks eestlane – Marek Lemsalu. 

  

20 Kes on see pildil olev 1950 sünd prantsuse filminäitleja, mänginud 
muuhulgas tulevast kuningat Henri IV-t filmis Pärtliöö? Filmiauhinna 
César on ta võitnud kahel korral.  
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21 

Näete kahe venna autoportreid. Parempoolne vend on rohkem tuntud pseudonüümi Savinio all. Kuidas 
kõlab vendade pärisnimi? 

  

22 Isa saatis ta Prahasse, kus ta õppis keskkoolis ning seejärel muusikaakadeemias. Aastast 1981 tegutses ta 
Prantsusmaal balletiõpetajana. Ta on töötanud oma riigi esindajana UNESCOs ja aastast 2004 on ta 
kuningas. Kes on see balletiharidusega monarh? 

  

23 Selle spordiala esimese kolme tulemuse taga on vastavalt Neubrandenburg, Kaunas ja Helsingborg. Top 
10 hulka kuuluvad ka Moskva ja Kohila. Mis ala? 

  

24 Küsime reality-sarjade ja telemängude (mh Big Brother, Võta või jäta) loojat, kes 2005. aastast alates 
on ajakirja Forbes andmetel jõudnud maailma 500 rikkama hulka. Küsitava õde Linda on oma kodumaal 
ja Saksamaal olnud tema loodud telemängude saatejuht. 

  

25 Pildil on looduses elavast 9 
sealiigist suurim, kuni 2 m pikk 
ja 1 m kõrge ***siga. Ta asustab 
Ekvatoriaal-Aafrika ürgseid 
troopikametsi, kus ta kaua 
teadlaste eest kaua varjul püsis. 
Alles 1904. aastal õnnestus teda 
kirjeldada. Need sead ei tuhni, 
vaid näsivad kõrrelisi, 
põõsalehti, marju ja muud 
säärast. Kuidas on sea nimi 
(ehk mida peab kirjutama 
kolme tärni asemele)? 
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26 Milline USA päritoluga firma on arvatavalt maailma suurim supitootja? Selle firma nimi peaks 
mälumänguritele ilmselt tuttav olema. Firmas on ligi 25 000 töötajat ja ta on tegev 120 riigis. 

  

27 Nii õitseb Punica – taim, mida on kujutatud Hispaania 
vapil. Hispaaniast jõudis taim ka Ameerika mandrile ja 
on sealgi populaarne. Mis taim?  

  

28 Millist nime kannab Iisraeli üks tuntumaid päevalehti ? Tõlkes tähendab see „Maa“.  

  

29 Paljud meist teavad müüti kreeklaste esiisast Deukalionist ja tema naisest Pyrrhast, kes jäid ainsana ellu, 
kui Zeus saatis inimestele nuhtluseks veeuputuse. Kes oli Deukalioni kuulus isa? 

  

30 Kuulete gamelaniansambli muusikat ühelt saarelt. Saar 
on Eestist 8 korda väiksem, rahvaarvult aga ligi 3 korda 
suurem. Näete saare lippu. Mis saar? Riik – 1 punkt. 

  

http://www.haaretz.co.il/
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31 Kes kasutavad oma töös alljärgnevat tabelit? 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  

32 See 1970ndate telesari, mida oli võimalik näha ka 
Soome TV-s, sai oma nime kahe politseinikust 
peategelase järgi. 2003. a. loodi samanimeline 
videomäng;  2004. a. aga ka mängufilm, kus 
peaosalisteks olid Ben Stiller ja Owen Wilson. 
Milline sari/mäng/film? Fotol on telesarja 
peaosalised. 

 

  

33 „*** International Gay Guide“ on reisijuht, mis tutvustab sihtpunkte üle maailma. Tegemist on oma ala 
juhtiva väljaandega, mis 2011. aastal tähistab oma 40. aastapäeva. Sama nime kandis organisatsioon, mis 
1918. aastal nimetati ümber oma riigi kommunistlikuks parteiks. Mis on nende ühine nimi? 

  

34 See šoti moekunstnik ja muusik tõusis 1980-ndatel Briti moeareenile nagu 
meteoor. Teda on tituleeritud Briti moemässajaks. Pildil vasakul on näide tema 
2010. aasta sügiskollektsioonist. Kes ta on ja kelle on ta riide pannud 
parempoolsel pildil? 
 

  

35 Sichuani maavärin 12. mail 2008 oli ohvriterohke. Üks maavärina ohvritest oli ka Mao Mao, kes maeti 
sealsamas Wolongis. Kellega oli tegemist?  
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36 Millise riigi naiskond? Nad on kahel 
viimasel korral tulnud maailmameistriteks.  

  

37 Küsitava 15 aastat jooksnud ja märtsis 2009 USA-s lõpule jõudnud teleseriaali käsikirja kirjutas Michael 
Crichton. Seriaalis on mänginud Anthony Edwards, George Clooney, Julianne Margulles, Noah Wile, Alex 
Kingston; sutsakaid on teinud Zac Efron, Ewan McGregor, Sally Field, Steve Buscemi, Angela Busset jt. 
Nimetage see 22 Emmyt võitnud seriaal. 

  

38 Kes on need kaks sama perekonnanimega meest? Ühe eluaastad olid 
1891-1942; teine on sündinud aastal 1946? Pange kirja ka mõlema mehe 

eesnimed. 
 

  

39 Eesti esimene *** teater avati oktoobris 2009 etendusega „Katusel kollane kass“. Teatri põhijõududeks on 
Rednar Annus, Virko Annus, Erki Aule, lisaks Viljandi kultuuriakadeemia vabakutselised lõpetanud. Selle 
teatrivormi alusepanijateks on loetud erinevaid teatritegijaid – Viola Spolin 1940-ndatel USA-s, Keith 
Johnstone ja tema „Theatre Machine“, üliõpilastrupp „The Compass“ Chicagos 1955. Mis sõna sobib 
punktiiri kohale? 

  

40 See saar avastati tänu laeva „Antiloop“ hukule 1699. aastal, saar asub Sumatrast lõuna pool. Mis nime 
kannab see Jonathan Swifti poolt kirjeldatud saar? 
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41 Mees pildil (1899-2000) on tuntud kantri- ja gospellaulja. 1944. aastal sai 
temast “laulev kuberner”, kui ta Shreveporti linna korrakaitseülemana 
valiti 4 aastaks osariigi kuberneriks. Sama ametit pidas ta veel 1959-1964. 
Kes on see kolme sajandit näinud mees ja mis osariiki ta valitses?  

  

42 Tegemist on maailma suuruselt neljanda mootorratta ja -rolleri tootja, mille aaastane tootmismaht 
küündib üle 600 000 ühiku. Ettevõttes töötab viiekümnes riigis üle 6700 töötaja ja firmal on viis 
arenduskeskust. Kontsernile kuuluvad järgmised kaubamärgid: Aprilia, Derbi, Gilera, Ligier, Moto Guzzi, 
Piaggio, Vespa ja Laverda. Milline firma? 

  

43 See New Jersey’s aastal 1977 moodustatud punkbänd on nüüdseks 
saanud kultusbändiks. Marilyn Monroe viimase filmi järgi nime saanud 
bändi asutajateks olid laulja Glenn Danzig ja basskitarrist Jerry Only. 
Oma imidži loomisel on nad saanud innustust valdavalt B-kategooria 
õudusfilmidest. On öeldud, et nende kuulus sümbol „Fiend skull“ on 
saanud rockirahva seas sama kuulsaks kaubamärgiks kui laste hulgas 
Miki Hiir. Milline ansambel? 

  

44 Kes on Mehhiko kaitsepühak? Legendi järgi ilmutas püha neitsi end Juan Diegole Tepeyaci künkal.See 
pühak on andnud nime ka ühele territooriumile Kariibi meres. 

  

45 Kuulete osa „Revolutsioon“ helitööst, mis autori kujutluses pidi saama ette kantud 500 muusiku ja laulja 
poolt Moskvas Punasel väljakul. Selle osda sõnad on pärit Lenini 1917. aasta artiklitest. Paraku heideti 
autorile ette „pühade“ tekstide seostamist sellise arusaamatu muusikaga ja teose esmaettekanne toimus 
alles 29 aastat hiljem (1966). Stalini sõnadele kirjutatud osad „Vanne“ ja „Konstitutsioon“ jäid ettekandest 
välja. Kes on helilooja? 
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46 Kes on see ilmselt saavutusterohkeim Monaco spordimees (sündinud Monacos ja on Monaco kodanik), 
kes on tulnud 7-kordseks maaillmameistriks? 

  

47 Õigupoolest ei olnud ju tema kord siin istuda. Ja üldse on see labaste meeste asi siin valvata ja koitu 
oodata. Põllud on tahenemas, sepapajas kilkavad vasarad hilisõhtuni, seppa on vaja nii rahus kui tapluses. 
Kes võiks seppa sundida?  
Nii algab üks tuntud kirjandusteos. Nimetage pealkiri ja autor. 

  

48 Kuidas nimetatakse paika kirikus, kus hoitakse armulaualeiba? 
Enamasti on sel paigal uksega kapikese kuju, nagu ka pildil, mis on pärit 
Kiievi Petšerskaja Lavra peakirikust.  

  

49 Aastal 1774 ilmus Londonis kirjatöö „Orjuse ahelad“, milles autor keelitas Briti valijaid tagasi lükkama 
kuningas George III poolt soositud poliitikuid. Üleöö sai autorist Liberaalide partei kangelane ning 
Carlisle’i, Berwicki ja Newcastle’i patriootlike ringkondade auliige. Enne järgmist poliitikasse siirdumist 
jõudis ta veel olla tulevase kuninga Charles X ihuarst, tõlkida Newtoni „Optika“, uurida valguse käitumist 
seebimullides jne. Kellest on jutt? 

  

50 See vürstisoost helilooja on ajalukku läinud nii oma 
säravate madrigalide ja hingestatud vaimuliku 
muusikaga kui 1590. aastal sooritatud veretööga. 
Jahiretkelt enne lubatud aega tagasi pöördudes tappis 
ta nii oma naise kui selle armukese ja väikese lapse. 
Helilooja sündis 1566, valitses Venosa vürstiriiki ja 
abiellus pärast veretööd Ferrara valitsejasoost Leonora 
d’Estega. Tema elu on korduvalt etendatud teatrilaval, 
1994. aastal kirjutas sel teemal ooperi Alfred Schnittke. 
Kes on see helilooja? 
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51 Saksa keisririigi kõrgeim mäetipp aastail 1885-1918 kandis aastast 1889 Keiser Wilhelmi nime. Kuidas on 
mäemassiivi ja tema kõrgeima tipu nimed tänapäeval? 

  

52 Fotol on 2010. a. aprillis Toro kuningriigi pealinnas Fort Portalis 
kroonitud kuningas Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, kes oma 
18 eluaastaga sai maailma noorimaks monarhiks. Formaalselt on ta 
olnud troonil juba alates 3. eluaastast, kui tema isa 1995. aastal 
infarkti sai. Millise riigi piirides asub Toro kuningriik (tegemist on 
ühega neljast selle riigi koosseisu kuuluvast ajaloolisest 
kuningriigist)? 
 

  

53 14. aprillil 1993 Trieste staadionil toimunud jalgpallimatš läks ajalukku tänu kaotanud poole mängijale 
number 2. Kes oli see number 2 ja mida enneolematut ta tegi? 

  

54 See 790 km pikkune jõgi on maailmas ainulaadne seetõttu, et ta voolab kogu ulatuses kahe riigi 
piirijõena. Ühes riigis kasutatav jõe nimi Yalu on ka rahvusvaheliselt kasutuses. Milliste riikide piirijõeks 
on Yalu? 

  

55 Näete ühe kunstniku kaheksat „Surmatantsu“. Neil piltidel ei ole kogu seeria. Pärast 2006. aastat ei ole 
Tallinna Ülikooli vabade kunstide professor pintslit kätte võtnud. Kes on see kunstnik? 
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56 See sild Pariisis Concorde’i väljaku ligidal kannab riigimehe nime, kes 1894. aasta jaanuaris kirjutas alla 
sõjalisele alliansile oma riigi ja Prantsusmaa vahel. Kelle nime sild kannab? 

 

  

57 Kõige kauem on Vormel 1 meistritiitlini aega läinud küsitaval võidusõitjal – 13 hooaega. Tema ainus 
tiitlivõit oli 38-aastasele sportlasele ülekaalukas: 16 etapist 9 esikohta ja 3 teist. Tänavu juunis osales 
mees koos oma kahe pojaga Le Mans’i 24 tunni sõidul, paraku jäi sõit 5. ringil pooleli. Auto kandis 
numbrit 5 – nagu ka F1 võidu toonud sõiduk. Kellest on jutt? 

  

58 Millist ka tänapäeval käibelolevat mõistet on väidetavalt hakatud kasutama kuningas Louis XIII 
mõjuvõimsa peaministri kardinal Richelieu parema käe, kaputsiini munga François Leclerc du Tremblay 
järgi? 

  

59 Endistest USA presidentidest vanim on praegu George W. Bush seenior oma 86 eluaastaga. Oma 
ümmargusi sünnipäevi – 75, 80, 85 – on ta üsna omamoodi tähistanud. Kuidas? Külalised ei puutu 
asjasse. 

  

60 Jimmy Osmondil oli 7 venda ja 1 õde. Ka Jimmy on esinenud kuulsas 
pereansamblis The Osmonds. Laulab aga mees pildil, kelle lavanimi on osalt 
pärit just tema lemmiklauljalt Jimmy Osmondilt. Kes laulab? 
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 1 Firdausi (Hakīm Abu'l-Qāsim Firdawsī Tūsī), Šahname (Kuningate raamat) 

2 Soome kindralkuberner (Nikolai Bobrikov) 

3 kasuistika 

4 dalmaatsia pelikan 

5 Tel Avivi Maccabi 

6 Minnesota – North Star State ja State of 10,000 Lakes 

7 Jamaika meeskond Calgari OM-l 1988 

8 Verdana 

9 Henri Troyat 

10 Astro Boy 

11 Hamlet ja Don Quijote 

12 maapirn 

13 Canal du Midi, 240 km pikkune kanal Atlandi ookeani ja Vahemere vahel 

14 Kubani Vabariik 

15 Camilla Henemark (La Camilla), Army of Lovers 

16 kastraat Küsimused: 

17 nard       Indrek Salis 

18 Santiago Calatrava       Jevgeni Nurmla 

19 FSV Mainz 05       Tõnu Talve 

20 Daniel Auteuil       Juhan Teder 

21 de Chirico       Alar Heinaste 

22 Norodom Sihamoni       Aare Olander 

23 meeste kettaheide kõigi aegade 10 parimat tulemust 

24 John de Mol 

25 laanesiga 

26 Campbell 

27 granaatõun 

28 Haaretz 

29 Prometheus 

30 Bali (Indoneesia) 

31 hambaarstid 46 Daniel Elena 

32 Starsky and Hutch 47 Lennart Meri, Hõbevalge 

33 Spartacus 48 tabernaakel 

34 Pam Hogg, Lady Gaga 49 Jean-Paul Marat 

35 hiidpanda 50 Carlo Gesualdo 

36 USA veepallinaiskond 51 Kilimanjaro, Uhuru 

37 Kiirabihaigla 52 Uganda 

38 Fritz ja Jean Todt 53 salto; Risto Kallaste 

39 impro 54 Hiina ja Põhja-Korea 

40 Lilliputimaa 55 Sirje Runge 

41 Jimmy Davis, Louisiana 56 tsaar Aleksandr III 

42 Piaggio 57 Nigel Mansell 

43 The Misfits 58 hall kardinal 

44 Neitsi Guadaloupe 59 langevarjuhüpe 

45 Sergei Prokofjev  60 Jimi Tenor 


