
 
 
Tallinna Tehnikaülikooli lahtised meistrivõistlused 21. mail 2011 
Taivo Rist 

I pakett. Ülikool. Usuteaduskond 
 
1. Gilgameši eepos on umbes 4000 aastat vana, kuigi vanimadki säilinud 
katkendid sellest päris nii vanad ei ole. See kirjeldab Uruki kuninga 
Gilgameši tegusid, muu hulgas tema reisi kuningas Utnapištimi juurde, et 
midagi otsida. Otsitavat ta ei saa ja ta pöördub kurvalt koju tagasi, aga 
kodus leiab suureks üllatuseks selle, mida otsis. Mille järel siis Gilgameš 
Utnapištimi juures käis? 
 
2. Paljudes muinasjuttudes on kujutatud lohesid. Harilikult olid lohed ise 
sügavalt õnnetud, nad tegid teisi õnnetuteks ja nende saatus oli samuti 
õnnetu. Sellel taustal paistab silma vanakreeka mütoloogias olev lohe 
Ladon. Ladon veetis oma päevi looduskaunis kohas kenade neidude seltsis. 
Tal oli mitu pead ja ta suutis iga peaga inimkeeles rääkida. Tema 
kaaslasteks olevad neiud olid imekauni lauluhäälega ja seetõttu on 
võimalik, et Ladon harrastas koos nendega mitmehäälset koorilaulu. Ladon 
pidi tööd ka tegema, aga hea elu oli Ladoni pehmeks teinud ja ta ei saanud 
oma tööga korralikult hakkama. Siiski erineb Ladon teistest lohedest veel 
selle poolest, et teda ei löödud maha, ta jäigi ellu. Keda või mida pidi 
valvama õnnelik lohe Ladon? 
 
3. Minevikus paiknes suhteliselt lähestikku kaks Maarja-nimelist kirikut. 
Selleks, et neil vahet teha, nimetati neid Suur- ja Väike-Maarjaks. Kummagi 
kiriku ümber tekkis asula ja kumbagi asulat hakati nimetama kiriku nimega. 
Väike-Maarja kiriku ümber tekkis Väike-Maarja, aga missugune asula tekkis 
Suur-Maarja kiriku ümber? Selle tänapäevane nimi on pisut muutunud, kuid 
esialgne nimetus on täiesti äratuntav. 
 
4. Paljusid on Antikristuseks sõimatud, aga Vene õigeusu kirik nimetas 
Aleksander I mõjutusel 1806 Napoleon I ametlikult Antikristuseks ja jumala 
vaenlaseks. Missugusel põhjusel? (Ei olnud sõjaline sissetung Venemaale.) 
 
5. Küsitava isiku nimetas Johannes Paulus II 1998 kardinaliks, aga kodumaal 
valitseva olukorra tõttu tuli seda salajas hoida. Alles 2001 tohtis ta 
tunnistada, et on juba 3 aastat kardinal. 2005. aasta konklaavil, kui 
paavstiks valiti Benedictus XVI, oli ta ainus kardinal, kes rääkis üksnes 
ladina keeles. 2010 astus ta kõrge vanuse tõttu (70 aastat) peapiiskopi 
kohalt tagasi, kuid kardinaliks jäi endiselt. Ka riigi eest saaks punkti, 
aga 2 punkti saamiseks ei ole riigi kirjutamine kohustuslik. 
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II pakett. Ülikool. Arstiteaduskond 
 
6. Millega läks Eesti ajalukku 9-aastane karjapoiss Timofei Mihhailovitš 
Lontov, kes suri 6. septembril 1873 Iisaku kihelkonnas Tärivere mõisas? 
Maailma ajalukku ta siiski ei läinud. 
 
7. Esimene haigus, mille Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 1979 
ametlikult väljasurnuks, oli rõuged. 14. oktoobril 2010 kuulutas ta 
kadunuks järgmise haiguse, millesse suremise tõenäosus haigestumise korral 
oli olnud veelgi suurem kui rõugetel. Mis haigusest oleme nüüd pääsenud? 
 
8. Küsitav parasiit on levinud troopikas ja selle nimi on ... uss, kus 
punktiirile käib ühe riigi nimi, kus seda palju elab. See elukas varitseb 
pisikestes lompides elavate lülijalgsete sees ning nakatab inimesi, kes 
lombist vett joovad ja noid lülijalgseid alla neelavad. Nakatumise järel 
kolib uss nakatunu jäsemesse ning ehitab sinna nahaaluse pesa. Pesa 
ülemisse otsa ehitab ta villi ning istutab sinna oma saba; ussi eritised 
tekitavad nakatunus põrgupiinu, mida jäseme külma vette asetamine natuke 
leevendab. See aga annab ussile võimaluse järglasi uude veekogusse 
sokutada. Mis uss see on? 
 
9. Küsitav jakuudikeelne ajaleht kannab tõlkes nime “Säde”. See hakkas 
ilmuma 28. detsembril 1921 ja kandis alguses nime "Манчаары". 1923 sai 
praeguse nime ja hakkas ilmuma perioodiliselt. 1993. aastal ajaleht suleti, 
kuid 1994 hakkas jakuudi ajakirjanik Fedora Jegorova seda uuesti välja 
andma. Ilmumine katkes ka 2004. aastal ligi aastaks. 2007. aastal oli 
trükiarv 18 000. Ajalehe formaat on A3. 
 
Puhtjuhusliku kokkusattumuse tulemusena kannab sama nime haigus, mida 
mängujuht põeb. Nimetage see haigus või ajaleht! 
 
10. Tsiteerin oma hea tuttava Diana blogi: "Jah, ma tõesti käisin täna 
krüoteraapias. Ma kuulsin koledaid lugusid sellest protseduurist. Birgit 
oli nii kõvasti endale kätte hammustanud, et 3-4 päeva olid hambajäljed käe 
peal. Ja Johannes rääkis, kuidas ta karjus seal ja 6. korda polnud enam 
nõus minema." Kuid blogija meelest polnud seal hullu midagi. Seda 
kommenteeris Gerda: "Olen ka seda kogenud ja mulle pigem meeldis see." 
Järgmisel päeval ilmus blogisse kirjutis, kuidas autor pani kokanduse 
tunnis oma käe algul ahju ja siis vastu ahju seina. Sai korraliku põletuse. 
Selles valguses tundub eelmise päeva väide, et krüoteraapia väga hull 
polnudki, kuidagi ennatlikuna. Milliseks otstarbeks tänapäeva Eestis 
krüoteraapiat põhiliselt kasutatakse? 
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III pakett. Ülikool. Õigusteaduskond 
 
11. Eestis on üks isik töötanud 12 aastat samal positsioonil 
diplomaatilises teenistuses, nimelt Eesti asjuri ja peakonsulina Saksamaal, 
Austrias, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja Itaalias 1921 -- 1933 asukohaga 
Berliinis. Järgmised 4 aastat oli ta Eesti saadik Lätis, siis kutsuti 
kodumaale, kus töötas välisministri abina kuni pensionileminekuni 1939. 
aasta kevadel. Suri 5. märtsil 1941 oma kodus Tartus. Kellest jutt? 
 
12. Eesti Vabariigi presidendi volitused võivad lõppeda neljal viisil: 
ametist tagasiastumisega, uue presidendi ametisseastumisega, surmaga ja 
missugusel viisil veel? 
 
13. Kes tahab korraldada mälumängu ilma autoriõiguste eest maksmata, see 
peab otsima pilte, mis ei ole kaitstud või on vähe kaitstud autoriõigusega. 
Maailma suurim vabade piltide kogu asub internetientsüklopeedia Wikipedia 
juures. Kuidas seda nimetatakse? Sealt pärinevad ka kõik käesoleva mängu 
pildid, kui pole öeldud teisiti. 
 
14. Küsimus, kui vana peab inimene olema, et teda tapmise eest kohtu alla 
saaks anda, on küll teoreetilise, aga mitte praktilise tähtsusega, 
sellepärast ma seda täna ei küsi. Praktiliselt märksa suurema tähtsusega on 
järgmine küsimus: 1. juulil 2011 hakkab Eestis kehtima uus liikluseeskiri 
ja vähemalt kui vana peab alates sellest päevast olema jalgrattur? 

 
15. Küsitav lisati 22. oktoobril 2009 FJB 10 kõige enam 
tagaaetava kurjategija nimestikku. Ta sündis 30. juunil 1946 
Kiievis. Tal on neli passi: Ukraina, Venemaa, Iisraeli (sest 
on juut) ja Ungari (sest on abielus ungarlasega ja kolme 
lapse isa). Elab kindlustatud hoones Budapesti lähedal. 
Tegeleb suurte petuskeemidega panganduses, aga äritegevus on 
peamiselt Venemaal, sest seal ei aeta teda kuigi tõsiselt 
taga, kuigi päris avalikult ei saa ta ka seal tegutseda. 
Wikipedia nimetab teda vene maffia bosside bossiks kõikjal 
maailmas. 
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IV pakett. Ülikool. Filosoofiateaduskond 
 
16. Filosoofile Empedoklesele pakuti pärast türannia kukutamist Akragases 
kuninga ametit, aga ta loobus sellest ja asus juhtima demokraatia 
poolehoidjaid. Ta rändas mööda maad arsti, preestri ja imetegijana ning 
poolehoidjad austasid teda kui jumalat. Lõpuks hakkaski ta uskuma, et on 
jumal, ja kavatses seda näidata kõigile neile, kes seda veel ei usu. Kuidas 
ta siis püüdis tõestada, et on jumal? 
 
17. Nimetage äärmuslikult idealistlik maailmavaade, mis tunnustab ainsa 
reaalsusena individuaalset teadvust ehk iseenda “mina” ja eitab 
välismaailma olemasolu! 
 
18. Küsitav filosoof avaldas oma elu jooksul üksnes ühe filosoofilise 
sisuga teose. See koosneb 7 peatükist, mis jagunevad alapeatükkideks ja 
edasigi. Peatükk 1 jaguneb alapeatükkideks 1.1, 1.2, 1.3 jne., alapeatükk 
1.2 jaguneb edasi osadeks 1.21, 1.22, 1.23 jne., kuni igal lausel on 
number. Üldiselt on tasemeid kolm-neli. Viimane, 7. peatükk ei jagune, vaid 
koosneb ühest lausest: «Millest ei saa kõnelda, sellest tuleb vaikida.» 
 
19. Eesti Teaduste Akadeemias on filosoofe vähevõitu ja ka Tartu Ülikooli 
filosoofiateaduskonda juhib alates 2006 hoopis ajaloolane ja arheoloog, kes 
sündis 26. jaanuaril 1958 Novosibirski oblastis. Alates 2010. aasta 
detsembrist kuulub ta Eesti Teaduste Akadeemiasse. Ta on kultuuriteooria 
tippkeskuse juht. 2009 avaldas ta “Eesti Ekspressis” artikli, milles kutsus 
üles teostama haldusreformi ja taastama Lembitu-aegset 40 omavalitsusega 
halduskorda. Temaga sama perenime kannab Eesti tähtis poliitik. Kes on siis 
filosoofiateaduskonna dekaan? 
 
20. Näete illustratsiooni J. Gruningeri raamatust “Margarita philosophica 
nova” (“Uue filosoofia pärl”, 1532). Mida teeb armas Issand Jumal? 
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V pakett. Keskkool. Eesti keel ja pool ajalugu 
 
21. Eesti keeles on kaks neljatähelist käänet. Nimetage need! 
 
22. Mis on see grammatiline kategooria, mida on eesti keeles (ja vist 
enamikus maailma keeltes) kaks: jaatav ja eitav? 
 
23. Missuguse riigi lipul on kujutatud sojombo? 
 
24. Vikipeedia artikli “Kolumbia” päises on teade: “See artikkel on ... 
Riigi kohta vaata artiklit “Colombia””. Missugune sõna (seestütlevas 
käändes) käib punktiiri asemele? 
 
25. Ta oli eestlane, kes kuulsaks sai Soomes. Tema mees Sulo oli Lenini 
sõber. Ta oli ise vaadetelt punane, samas aga jõuline ettevõtja, kes ajas 
äri metsaga ja venelaste naftaga. Teda peeti nii venelaste, sakslaste kui 
ka inglaste agendiks. Ta valmistas inglastele palju peavalu ja tema 
takistamisega tegeles Winston Churchill isiklikult. Ta mõisteti 1943 surma 
kui Vene spioon. 
 
 
 
 
 

VII pakett. Keskkool. Võõrkeel ja pool ajalugu 
 
31. “Kevades” ei mõistnud Toots jätti kirjutada. Aga kui Arno selle oma 
tahvlile kribis ja salaja näitas, oskas Toots seda küll järele teha. 
Kirjutage jätt! 
 
32. 28. oktoobril 1940 ütles Kreeka peaminister Ioannis Metaxas “ohi”. 
Selle mälestuseks tähistatakse Kreekas alates 1942 ja hiljem ka kõikjal 
mujal maailmas kreeklaste kogukondades iga aasta 28. oktoobril “ohi päeva”. 
Sõna “ohi” sümboliseerib Kreeka iseolemist ja sõltumatust ning ohjadega 
pole seal suuremat pistmist. Kreekas ja Küprosel on see riiklik püha. Mida 
tähendab kreekakeelne sõna “ohi” (όχι)? 
 
33. Sumos ei ole jaapanlased ja välismaalased ühes asjas võrdsed ning see 
on shikona. Jaapanlased saavad endale shikona alles siis, kui nad on 
tõusnud juryosse või makushitasse ehk ühte kahest kõrgeimast liigast, aga 
välismaalased saavad endale shikona kohe karjääri algul. Kes või mis on 
shikona? 
 
34. 2003. aastal asutati Ungaris erakond Liikumine Parema Ungari Nimel, mis 
ise kirjeldab end konservatiivse ja radikaalselt patriootliku kristliku 
erakonnana. Erakond soovib naaberriikides asuvatele ungarlastele 
enesemääramisõiguse andmist. Erakonna vastased on teda nimetanud 
fašistlikuks ja antisemiitlikuks. 2010. aasta parlamendivalimistel sai see 
erakond 3. tulemuse: 46 kohta 386-st. Vikipeedias on sellest erakonnast 
rääkiva artikli pealkiri igas keeles ühesõnaline, nimelt ungarikeelne sõna, 
mis tähendab "parem", ainult vene keeles nimetatakse seda "За лучшую 
Венгрию", sest vene keeles on see sõna rõve. Nimetage see erakond! 
 
35. Missuguse nime all on rohkem tuntud Jeruusalemma Saksa Maja Püha Maarja 
hospidal Liivimaal? 
 



 
 
Tallinna Tehnikaülikooli lahtised meistrivõistlused 21. mail 2011 
Taivo Rist 

VI pakett. Keskkool. Matemaatika ja pool muusikat 
 
26. Kui viimati tegin küsimusi Jüri kilvasarja, küsisin seal, kui palju on 
kahendlogaritm arvust 1. Vastused olid pettumustvalmistavad. Nüüd on aeg 
kontrollida, kas olete vahepeal targemaks saanud. Kui palju on 
naturaallogaritm arvust 0? Eksimus ±10% annab 2 punkti, ±20% annab 1 
punkti. 
 
27. Palun lihtsustage sin2α + cos2α. 
 
28. See sõna on laenatud eesti keelde prantsuse keelest ja tähistab 
graafiteoorias täisalamgraafi, mis ei sisaldu üheski suuremas 
täisalamgraafis. Näiteks juuresoleval joonisel on neid neli: (1, 2, 3), (1, 
4), (2, 5) ja (3, 6). Seevastu ei kuulu nende hulka täisalamgraaf (1, 2), 
sest see sisaldub suuremas täisalamgraafis (1, 2, 3). Küsitaval sõnal on 
teinegi tähendus, mida tänapäeval kuigivõrd ei kasutata, küll aga tarvitati 
seda nõukogude ajal Eesti Vabariiki kirjeldades. Küsitaval sõnal on veel 
kolmaski tähendus infotehnoloogia vallas, mis on nähtavasti levinum kui 
kaks eelmist kokku, kuid keelehooldajad ei pea seda heaks: olevat 
anglitsism. Kõigis kolmes keeles, nii eesti, prantsuse kui inglise keeles 
kirjutatakse see sõna erinevalt, aga hääldus langeb kokku. Kõigis kolmes 
tähenduses on see sõna kasutusel ka vene keeles, kus ta on naissoost. Palun 
nimetage see sõna! 

 
29. Küsitav matemaatik sündis 1. 
juulil 1923 New Yorgis ja elab 
siiamaale. Ta leiutas meetodi, 
kuidas esitada kergesti äratuntaval 
kujul niisugusi objekte, millel on 
palju tunnuseid. Kuna inimene 
tunneb kõigest kõige paremini ära 
inimnägusid, siis esitatakse kõik 
andmeobjektid inimnägudena. 
Sellisel juhul on inimesel üheainsa 
pilguga suhteliselt lihtne kindlaks 
teha, missugused andmeobjektid on 
omavahel sarnased ja missugused 
seda pole. Niimoodi saadud näokujud 
ei ole üldjuhul kuigi ilusad ja 
sellepärast nimetatakse neid ... 

lõustadeks, kusjuures punktiiri asemele käib selle meetodi välja mõelnud 
teadlase nimi. 
 
30. Palun joonistage noodivõti (viiulivõti ehk g-võti ehk sol-võti)! Viit 
paralleelset joont noodijoonestikuks ei ole tarvis, üksnes noodivõti. 
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 VIII pakett. Keskkool. Füüsika, keemia ja pool sporti 
 
36. 1921 kirjeldas Sakuhei Fujiwara esimesena nähtust, mida hakati nimetama 
Fujiwara efektiks. Nimelt kui kaks teatud objekti satuvad teineteisele 
liiga lähedale, siis hakkavad nad käituma kummaliselt, vähemalt teistmoodi 
kui tavaliselt. Missuguste objektide käitumist kirjeldab siis Fujiwara 
efekt? 
 
37. Missugune füüsikaline suurus on pinge, voolutugevuse ja aja korrutis? 
 
38. Nimetage järgmine keemiline ühend! 
 
     H  H  H 
       \|/ 
    H   C   H 
    |   |   | 
H - C - C - C - H 
    |   |   | 
    H   C   H 
       /|\ 
     H  H  H 
 
39. Nimetage suurus, mis näitab veisiniku ioonide kontsentratsiooni lahuses 
või aines ehk teisisõnu happelisuse-aluselisuse määra! Mida väiksem on see 
arv, seda suurem on happelisus. 

 
40. Küsitav lauatennisist, olümpiavõitja 
ja maailmameister kasutab reketi 
hoidmiseks sulepeahaaret. Kui võrrelda 
teiste sulepeahaaret kasutavate 
mängijatega, siis tema tarvitab reketi 
tagakülge peaaegu kõigi tagantkäelöökide 
jaoks, välja arvatud väga aeglased 
servipallid. Niisugust mängustiili, kus 
tagantkäelöökide jaoks kasutatakse 
reketi tagakülge, peeti varem kohatuks 
ja kui ta Hiina koondisse pääses, arvati 
temast seetõttu halvasti. Ent tema tõus 
maailma tippu näitab, et ka nii saab 
edukalt mängida, ja tema panus 
mängustiili arengusse on talle juba 
praegu kindlustanud koha lauatennise 
ajaloos. 
 
Tema perenimi tähendab hiina keeles 
kuningat. See on 1990. aasta andmetel 
Hiina kõige levinum perenimi, 2006. 
aasta andmetel levikult teine. Aga kui 
selle nime kandja Jaapanisse kolib, 

kirjutatakse tema nimeks Ō. 
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IX pakett. Keskkool. Geograafia, bioloogia ja pool sporti 
 
41. Ükskord andis üks monarh välja seaduste paketi, mille nimi oli Uued 
Seadused. Nendega tunnistati pärismaalased inimesteks ja keelati 
orjapidamine. Kolonisaatorid pidid hakkama pärismaalastele palka maksma ja 
neid humaanselt kohtlema. Valitseja saatis ka oma esindaja, kes püüdis Uusi 
Seadusi juurutada. Niisugune seaduste pakett vihastas kolonisaatoreid väga. 
Nad tõstsid mässu ja tapsid valitseja esindaja. Valitseja oli sunnitud Uued 
Seadused tühistama ja välja andma teistsugused seadused, millega määras 
pärismaalased igaveseks kolonisaatorite orjadeks. Oma võidu tähistamiseks 
asutasid kolonisaatorid linna, millele andsid sündmust meenutava nime. 
Praegu on see riigi pealinn. Missugune linn sai endale niimoodi nime? 
 
42. Valgevene kõrgeim tipp on 345 m kõrge; see ei ole palju kõrgem Suurest 
Munamäest. Kaartidel on seda tippu sageli kujutatud, kuid peaaegu alati 
nimeta (Suures maailma atlases siiski on nimi ka). See tipp kannab ühe 
isiku nime, kes sealkandis sündis, nagu tipu lähedal olev linngi. Nimetage 
see isik (või linn või tipp)! 
 
43. Küllap iga õige mälumängur tunneb ära selle pildi, sest on seda 
korduvalt näinud. See on “Loomade elu” III köite esikaas. Aga kas teate ka, 
mis liblikad need on? Kõik nad elavad Eestiski! Palun kirjutage a) kollase 
liblika nimi, b) pruuni liblika nimi, c) punase liblika nimi. Kaks õiget 
annab 1 punkti, järjekord on oluline. 
 
44. See võib tulla üllatusena, aga eesti rahvuskala räim ei olegi iseseisev 
liik. Räim on hoopis alamliik, aga missuguse liigi alamliik? 

 
45. Lahendage maleülesanne! Vastake 
malenotatsioonis, kuigi ka käigu 
ümberjutustamise eest võib punkti saada. 
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X pakett. Keskkool. Kunstiõpetus, kirjandus ja pool muusikat 
 

 
46. Pildil olev isik sündis 4. novembril 1965 
Michiganis ja esineb oma esinejanimega enam-
vähem samanimelises bändis. Kõige rohkem on ta 
tuntud oma soengu poolest. Soengu tegemine 
võtab aega keskmiselt 20 minutit. Ta on ateist, 
taimetoitlane ja abielus pornonäitlejaga. 
 
47. Douglas Adamsi fännid tähistavad igal 
aastal 25. mail ühe eseme päeva, kandes seda 
eset päev otsa enesega kaasas. Adamsi 
“Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas” väidab, et 
see olevat pöidlaküüdiga liikuja kõige olulisem 
ese. Pole teada, kui paljud inimesed seda 
soovitust järgivad, ja kui paljud seda Adamsi 
austamiseks teevad -- mõned kannavad seda päev 
otsa kaasas ka muudel põhjustel. 
 
48. Stendhali sündroom on saanud oma nime 
prantsuse kirjaniku Stendhali järgi. Ta soovis 
üle vaadata kõik ühe linna kunstiväärtused. 
Varsti selgus, et neid on liiga palju selleks, 

et seda mõistliku aja jooksul saavutada, mispeale Stendhal aru kaotas ja 
pidi ravile minema. «Kui ma Santa Croce basiilika juurde jõudsin, tundsin 
peapööritust ning tekkis tunne, et süda seiskub. Kogu mu elujõud oli 
kadunud ja ma kartsin, et minestan,» kirjutas Stendhal hiljem oma 
reisiraamatus. Selle linna arstid on juba harjunud, et turistid linna 
kunstiaardeid nähes peast segi lähevad. Mis linnas Stendhal hulluks läks? 
 

 

49. 
Kolmnurkse tipuga mokahabet nimetatakse ühe kunstniku järgi, kelle 
autoportreed näete. Samasugust mokahabet kandis monarh, kelle juures 
kunstnik õukonnamaalijaks oli, ja monarhist tehtud kolmikportreed näete ka. 
Kuidas nimetatakse seda mokahabet ehk kes on nende maalide autor? Valitseja 
äraarvamise eest punkti ei saa, sest tema nimega seda mokahabet ei kutsuta. 
 
50. Heliküsimus. Kes on luuletuse “Orjakivi” sõnade autor? 
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XI pakett. Elukool 
 
51. Näete Albrecht Düreri 
vesivärvidega tehtud maali “Kolm 
mõjukat daami” aastast 1521. 
Missuguse maa rahvariideid on Dürer 
kujutanud? Tänapäeval selle nimega 
riiki ei ole, aga püüdke ikka 
vastata. 
 
52. Kuidas nimetatakse Briti saartel 
sügise alguse püha, millel 
ohverdatakse uudsevilja? Pidu on 
eelkristlikku päritolu, pärast 
kalendri kasutuselevõtmist kinnistus 
1. augustile. Tänapäeval tähistavad 
seda kõige rohkem uuspaganad, kelle 
jaoks see asub võrdsel kaugusel 
suvisest ja sügisesest pööripäevast, 
mitte tingimata 1. augustil. 
Pidustuse nimi langeb kokku 
eestikeelse loomanimega. 

 
53. Öelge ühe sõnaga: tüükaline tüügassiga, udemetega kaetud siil, lõbus 
mäger, vilgas ühepäevik, närviline vesilik, riiakas hirvevasikas, söakas 
gibon, vastupidav haigur, kartmatu kaljukits, reibas sarvjänes, 
karismaatiline koaala ja selge ilves! 
 

54. Madame Tussaud' vahakujude 
muuseumisse ilmus 1994 esimene 
vahakuju, millel kujutati 
äriettevõtte vormiriietust. Seda 
vormiriietust pildil ka näete. Palun 
kirjutage ettevõtte nimi! 
 
55. Kui Vladimir Putin otsis endale 
Venemaa presidendi kohal 
järeltulijat, ei olnud Medvedjev 
esimene soosik. Algul olid kõige 
suuremad šansid kaitseministril, 
kelle nimi pangegi kirja. Küsitaval 
on kaks poega, kes pole läbinud 
sõjaväeteenistust ja on panganduses 
aktiivsed. 20. mail 2005 juhtus 
vanemal pojal Aleksandril äpardus: 
ta ajas ülekäigurajal alla 68-
aastase naise, kes hukkus. 
Prokuratuur algatas kriminaalasja, 
kuid lõpetas selle peagi. Ametlikuks 
põhjenduseks toodi, et Aleksandr ei 
kuulu inimeste hulka, keda on 
võimalik kriminaalkorras karistada. 
Küsitav avaldas seepeale 
pressiteate, mille järgi õnnitles 
oma poega otsekohe. Ühtlasi rõhutas 

küsitav, et ei mõjutanud prokuratuuri mitte kuidagi. Arvatavasti just see 
juhtum -- mitte see, et Aleksandr inimese surnuks sõitis, vaid et 
kriminaalasi tema vastu lõpetati -- ärgitas Putinit oma järglaseks valima 
mitte küsitavat, vaid Medvedjevit. 
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XII pakett. Elukool 
 
56. 1925 kohtas Mustafa Kemal, kes 1934 sai tiitliks Atatürk, Bursa linnas 
12-aastast bosnia päritolu orvutüdrukut Sabihat ja lapsendas ta. Atatürgil 
oli üldse 7 lapsendatud last, 1 lihane poeg ja 2 lapsendamata last, kellele 
ta oli hooldaja. Missuguse elukutse valis Sabiha Gökçen (1913--2001)? Ta 
oli selles maailma läbi aegade esimene naine ja kui USA vastav asutus 
avaldas 1996 postri “20 suurimat ... läbi aegade”, oli tema seal ainus 
naine. Kui Türgis võeti 1934 vastu perenimede seadus, valis Atatürk ise 
talle nimeks Gökçen, mis seostub elukutsega. 
 
57. Missugune koht? 1886 käis seal Theodore Roosevelt, 1890 Pius XI. 1960 
käidi seal lennukiga. 1990 käidi seal 5 tunni, 10 minuti ja 14 sekundiga, 
mis on tänini püsiv maailmarekord. 2007 käidi seal tünnisaunas. 2003 
vahistati taani kunstnik Marco Evaristti, kuna ta tahtis selle punaseks 
värvida. Pärast vabastamist kuulutas ta selle roosaks osariigiks. Aastas 
käib seal 20 tuhat inimest. 
 
58. Ernst Gräfenberg (1881--1957) andis nime Gräfenbergi punktile. Termin 
tuli käibele alles 1980-ndate aastate algul. Kus asub Gräfenbergi punkt? 
 
59. Küsitav sündis 1953 juudi immigrantide perekonnas ja kasvas üles New 
Yorgis. Poisina vaimustus ta Isaac Asimovi psühhoajaloost ja hea meelega 
läinuks ta seda õppima, ainult seda ei õpetatud kusagil. Sellepärast valis 
ta majanduse, mis on psühhoajaloole kõige lähedasem teadus. 1978 kirjutas 
ta essee "Intressimääradest tähtedevahelises kaubanduses". Ta töötas välja 
uue kaubandusteooria ja uue majandusgeograafia. 2008 pälvis ta Nobeli 
majanduspreemia. USA-s on ta tuntud Bushide majanduspoliitika kriitikuna. 
 

60. ETA Hoffmann avaldas 1816. 
aastal ulmejutu “Uneliivamees”, kus 
mainiti inimesega äravahetamiseni 
sarnast robotit. 1879 valmis 
Dublinis teater-kontserdimaja ja 
1885 Londonis näitusekeskus; 
mõlemad on säilinud. 1888 Pariisis 
rajatud varietees saabus Edith 
Piafi tähelend. Põhja-Ameerika 
Vaikse ookeani rannikul elab 
austreid. 1902 hakkasid sõbrad 
Albert Einsteinil külas käima, et 
vestelda filosoofiast ja füüsikast, 
ning nad nimetasid omaenese 
sõpruskonda akadeemiaks. 23. 
jaanuaril 1906 avastas A. Kopff 

asteroidi number 582. Detroidi jäähokimeeskond mängis 62 aastat (1927-79) 
samal kodustaadionil. 1936 läks Saksamaal ja 1947 Inglismaal masstootmisse 
purilennuk. Maine’i rahvasaadik Snowe on kongresmeni ja senaatorina 
töötanud vahetpidamata alates 1978. aastast. 1986 valmis Turus nimesid 
“Bilbao Uhkus” ja “Printsess Anastasia” kandnud laev, mis kuni 1993. 
aastani kuulus Viking Line’ile. 1998. aasta Long Islandi filmifestivalil 
võitis peapreemia film mehhiko seebiooperitähest, kes jätab oma endise elu 
ja hakkab odaviskajaks. 26. oktoobril 2010 ilmus Bryan Ferryl juba 
kolmeteistkümnes stuudioalbum. Maitske ka šokolaadi. Missugune sõna ühendab 
kõiki neid fakte? 
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XIII pakett. Elukool 
 
61. Pildil olev isik on bändide 
"Candlebox" ja "Gracious Few" solist. 
Sacramento "Kingsis" mängis ta 6 
hooaega (2004--2010), olles platsil 
keskmiselt üle 30 minuti ja visates 
keskmiselt üle 17 punkti mängus. Ta on 
alates 1991 olnud Tullamore'i 
hurlingumeeskonna mängija ja treener, 
tõsi, erilise eduta. Suurem edu on teda 
saatnud bändides "God", "Techno Animal" 
ja "The Bug" džäss- ja hiphopmuusikuna. 
Kanada jääkeeglimeeskonna kaptenina 
tuli ta 2002 olümpiamängudel 
hõbemedalile ja 2010 koguni 
olümpiavõitjaks. Aga 2005--2009 juhtis 
ta USA sidekomisjoni, olles meie 
mõistes USA sideminister. Tema perenime 
kirjutamise eest saab punkti ja kui see 
on õige, võib eesnime kirjutamise eest 
veel teise punkti saada. 

 
62. Kirjutage Armeenia rahaühik! See meenutab väga ühte liiklusvahendit. 
 
63. Mis loomad on glüptodonid, kes alles hiljaaegu, 10 tuhat aastat tagasi 
välja surid? 
 

64. Kuidas nimetatakse neid karusid? 
Nad on klaaskiust valmistatud ja 2 
meetri kõrgused, kujult identsed ning 
neid on valmistatud sadade viisi. 
Karunduse mõtlesid välja kunstnikest 
abikaasad Klaus ja Eva Herlitz 
Berliinist 2001. Karu on Berliini 
sümbol ja Berliinile nime andnud. Aeg-
ajalt korraldatakse mitmel pool 
maailmas karunäitusi, kus iga riiki 
sümboliseerib isemoodi värvitud karu. 
Eestile kõige lähem karunäitus toimus 
2010 Helsingis. 
 
65. Lastele pandud eesnimede 
statistikat peetakse USA-s alates 1880. 
Esialgu oli igal aastal kuni 1946 kõige 
levinum tüdrukunimi Mary. 1947 enam ei 
olnud. 1953 sai Mary esikoha tagasi, 
kuni kaotas selle 1962 uuesti, seekord 
nimele Lisa ja lõplikult. Missugune oli 
1947-52 igal aastal USA levinuim 
tüdrukunimi? See nimi on levinud ka 
Eestis, erinevalt näiteks Maryst ja 
Lisast, mida Eestis ei kasutata. 2009. 
aastal oli USA levinuimate 
tüdrukunimede edetabelis Mary 102., 
Lisa 686. ja küsitav nimi 553. kohal. 

Vastata on vaja täpselt, juba ühetäheline erinevus annab 0 punkti. 
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XIV pakett. Elukool 
 
66. Üks USA telemängudest “Üks kamba 
vastu” algas kõige lihtsama küsimusega: 
nimetage havai toit, mille nimi koosneb 
kahest sõnast! Selle tagumine sõna on 
“platter” ja esimene sõna on 
havaikeelne, koosnedes kahest 
ühesugusest silbist. Saates osalev kamp 
oli tüüpiline stuudiopublik: 
koduperenaised, tudengid ja 
näitlejahakatised, ning kamba 100 
liikmest 92 vastas selle ära, mis pani 
saatejuhi tõsiselt imestama, et 
Ameerikamaal leidub tervelt 8 inimest, 
kes ei tea õiget vastust. Eestis on 

havai köök üsna tundmatu, aga kuna suur kamp midagi pakub, siis ehk keegi 
kobistab õige vastuse ära. Mis roog see on? Üldiselt koosneb see paljude 
loomaliikide lihast, lindudest kuni krevettideni. 
 
67. Intel 8080 oli omal ajal laialt levinud mikroprotsessor. Aga mis on 
8080 Intel? See on nimetatud mikroprotsessori järgi, ehkki on 
mikroprotsessorist vanem. 
 
68. Küsin oma armastatud näitlejat lapsepõlvest, nõukogude multifilmidest. 
Tema häälega räägivad krokodill Gena ja Karlsson, seerias “38 papagoid” 
Boamadu ja “Kolmanda planeedi saladuses” Gromozeka. Ja ta on mänginud 
paljudes multifilmides: “Kaliif-toonekurg” (kuri võlur), “Kiisuke Auh” 
(must kass), “Kuidas Maša padjaga tülli läks” ja “Maša pole enam laisk”, 
“Kingitus kõige nõrgemale” (hunt), “Tagasitulek” (kosmonaudi vanaisa), 
“Jõumeeste puder” ... Ta on olnud 10 multifilmi stsenarist ja 4 multifilmi 
režissöör. Ta on hästi tuntud ka välismaal, nii et Uus-Meremaal on isegi 
tema näopildiga münt välja antud. 2007 avati talle Moskvas ausammas. 
 
69. Kelle kohta levitati 2005 järgmist pressiteadet (mõnel pool on nimi 
asendatud sõnaga ‘tema’)? 
16. juulil kell 11 avatakse Viljandis traditsioonilised ... päevad. Eesti 
... loojale ...-le pühendatud päevade avastart on tema ausamba juures. 
Seejärel käiakse Suure-Jaani kalmistul tema kalmul mälestushetkel ja tema 
kodutalus Lubjassaarel, kus süüakse lõunasuppi ja avatakse näitus. 23. 
juulil toimub päevade teine osa, mil peetakse tema sünnitalus Kõõbral 
talguid. Aastate jooksul on taluasemele istutatud puid, rajatud aed ning 
püstitatud taluväravad. Seekord ehitatakse ränduritele ja kunstnikele väga 
vajalik "kullakambrike" ehk hea koht, kus ka kuningas jala käib. Päevade 
eestvedaja on kunstnik Aate-Heli Õun. 
 
70. Kui suur on Eesti Vabariigis miinimumpalk aastal 2011? 
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Vastused 
 
1. surematus. 
2. pidi valvama hesperiidide õunu. 
3. Ambla, ladina keeles Amplae Mariae 
(Suursugune Maarja). 
http://www.tourism.ee/ee/company/Ambl
a_Vald/6148/ 
4. tunnistas juudid ametlikult 
kristlastega võrdseteks. 
5. Läti, Jānis Pujats. 
6. viimane inimene Eestis, kelle hunt 
murdis. Sõi ära ka. 
http://paber.maaleht.ee/?page=&grupp=
artikkel&artikkel=1240 
http://www.postimees.ee/291006/esileh
t/siseuudised/225673.php 
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loo
dus/artikkel1258_1246.html 
7. veiste katk. Wikipedia. 
8. ginea uss. www.skeptik.ee 
9. “Kõõm”. Википедия 
10. soolatüügaste eemaldamine vedela 
lämmastiku pealelaskmisega. 
dianake.blogspot.com/2010/12/jah-ma-
tõesti-käisin-täna.html 
11. Karl Menning. Vikipeedia. 
12. süüdimõistva kohtuotsuse 
jõustumisega. Eesti põhiseaduse §82 
13. Wikimedia Commons. Commons 2 p. 
14. 8 aastat. 
15. Semjon Mogilevitš. Wikipedia. 
16. hüppas Etna kraatrisse. Pisiblufi 
käsiraamat. Filosoofia. 
17. solipsism. VL. 
18. Wittgenstein. Vikipeedia. 
19. Valter Lang. Vikipeedia. 
20. jagab maailma rahvastele keeli. 
Keelteatlas. 
21. saav ja olev. 
22. kõne ehk kõneliik. Vikipeedia. 
23. Mongoolia. 
24. kalast. Vikipeedia. 
25. Ella Murrik ehk Hella Wuolijoki. 
http://www.ekspress.ee/news/paevauudi
sed/ajalugu/spioonilugu-inetu-
kuunagu-ent-tark-ja-vaga-
ohtlik.d?id=33354961 
26. Vastus ei ole määratud. 
Õigeks loetakse ka 
miinuslõpmatus. 
27. 1. 
28. graaf. 
29. German Tšernov (Herman 
Chernoff). Wikipedia. 
32. ei. Wikipedia. 
33. esinejanimi. 
Vikipeedia. 
34. Jobbik (Jobbik 
Magyarországért Mozgalom). 
Vikipeedia. 

35. Liivi ordu. Vikipeedia, 
http://www.muuseum.haapsalu.ee/v/inde
x.php?lk=40 
36. taifuunid. Õigeks loetakse ka 
veekeerised. Wikipedia. 
37. töö. 
38. dimetüülpropaan ehk neopentaan. 
Vikipeedia. 
39. pH ehk vesinikeksponent. VL. 
40. Wang Gao. (Wang on perenimi). 
Vikipeedia. 
41. La Paz. Vikipeedia. 
42. Dzeržinsk. Suur maailma atlas. 
43. pääsusaba, ohakaliblikas, 
päevapaabusilm. 
44. atlandi heeringas. Heeringas 1 p. 
45. O-O. Lühike vangerdus 1 p., 
vangerdus 0 p. 
46. Wayne Static ehk Wayne Richard 
Wells. Vikipeedia. 
47. rätik. Wikipedia. 
48. Firenze. 
www.postimees.ee/?id=293233 
49. Anthonis van Dyck. Wikipedia, 
Commons. 
50. Jakob Tamm, “Orjakivi” 
51. Liivimaa. Commons. 
52. lammas. Wikipedia. 
53. Ubuntu. Wikipedia. 
54. Singapore Airlines. Wikipedia. 
55. Sergei Ivanov. Википедия. 
56. lahingulendur. Lendurist piisab. 
Wikipedia. 
57. Mont Blanc. Vikipeedia. 
58. naisterahva sisemuses (G-punkt). 
59. Paul Krugman. Vikipeedia. 
60. Olympia. Wikipedia. 
61. Kevin Martin. Wikipedia. 
62. dramm. Õigeks loetakse ka dram ja 
drahm. 
63. hiidkilpkonnad. 
64. United Buddy Bears. Wikipedia. 
65. Linda. Anna oli kuni 1899 igal 
aastal 2., hakkas langema, kuni 1971 
oli 106., siis tõusma, kuni 2001 oli 
19. Anne kõrgeim koht on 52. (1915), 
Ann – 28. (1936). 
http://www.ssa.gov/OACT/babynames/ 
66. pupu platter. Wikipedia. 
67. asteroid. Vikipeedia. 
68. Vassili Livanov. Википедия. 
69. Johann Köler, rahvuskunsti 
rajaja. 
70. 278,02 eurot. 2 punkti piir on 
222,42–333,62. 1 punkti piir on 
166,81–389,23. 
http://www.stat.ee/29949 

 


