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1 Üks esimesi tõelisi ja algupäraseid linnu oli Jaapanis Heijo ehk Heijokyo. Linn rajati aastal 686 spetsiaalselt riigi 
pealinnaks ja oli selleks aastail 710-784, enne Kyotot. Seda ümbritses pealinna provints Kinai ja seda linna 
kaunistasid uhked paleed ning Jaapani vanimad puitarhitektuurimälestised: Horyuji, Kofukuji, Todaiji, 
Toshodaiji, Yakushiji, Shin-Yakushiji, tempel Todaiji Daibatsuden ehk Suure Buddha Saal. Mis nime all seda 
linna tänapäeval tuntakse? 
 

2 Pärast surma maeti ta Pere Lachaise’i kalmistule Pariisis ja ta 
sattus Vincenzo Bellini, Luigi Cherubini ning Frederic Chopini 
kõrvale. Ligi paarkümmend aastat hiljem, 1887 maeti ta aga 
pidulikult ümber Firenzesse, sattudes nii Michelangelo 
kõrvale. Kellest on jutt?  

3 Viktoria Solomonovitš (1912-1969) oli skulptor, kes spetsialiseerus põhiliselt ühe inimese modelleerimisele. 
See sai ka skulptorile hiljem saatuslikuks, kui üks kuju purunes ja pasun kuju küljest talle pähe kukkus. Mis oli 
selle inimese nimi? Tema elu oli aluseks Sergei Eisensteini filmile „Bežini aas“ (Бежин луг), mis jäi paraku 
1937. aastal Stalini algatusel lõpetamata.  
 

4 See telesari tõi meestemoodi T-särgi ülikonna pintsaku all ning 
üleskääritud pintsakuvarrukad.  
Mis sari ja keda näete selles stoppkaadris?  

5 Krimmi sõja ajal kirjutas üks Prantsuse ajaleht, et vene soldatid on ikka väga patriootilised, sest nad tassivad 
oma ranitsates kaasa isegi kodumaa mullaga kotikest. Tegelikult polnud selles kotis üldse kodumaa muld 
vaid … Mis siis? 
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6 Meil nimetatakse selle nimega üht võõramaa vete kala aga sama nimi on ka külal nii Orissa osariigis Indias kui 
Punjabi provintsis Pakistanis. On ka sellenimelisi linnu, näiteks Alžeerias ja Liibanonis. Isegi üks Tansaania 
tuntumaid lauljaid kannab seda nime. Meie aga otsime kohta Harjumaal, mille on tuntuks teinud üks ettevõte, 
kes oma firmanimes kasutab ka seda kohanime. Mis nimi? 
 

7 Hillar Nahkmannil oli tavaks suminat mängusaalis katkestada selgesõnalise 
Ahoi`ga. Pildil kujutatud mees soovitas saksa meremeeste hüüdsõna 
"Ahoy!" kasutusele võtta telefonitervitusena. Siiski läks tervitusena käiku 
Thomas Alva Edisoni poolt välja pakutud "Hallo!" Kes on mees pildil?  

8 Jose Luis Chilavert on legendaarne Paraguai väravavaht-väravakütt. Tal on kirjas 62 löödud väravat. 1999 
Argentiina meistrivõistluste mängus Ferro Carril Oeste vastu, kus ta kaitses Velez Sarsfieldi väravat, sai ta 
hakkama erakordse asjaga, mida seni pole korranud ükski teine väravavaht. Millega? 
 

9 Nesselsdorfer Wagenbau, asutatud 1850, on eelkäijaks 
ühele tuntud firmale. Ettevõtte toodang on 
jäädvustatud ka Nesselsdorfi linna vapil, täna on linn 
tuntud küll teise nime all. Mis nime kannab firma 
alates 1923. aastast tänaseni? 

10 Kes esineb? 
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11 Ameerika jalgpalli Super Bowl on ilmselt vaadatuim spordisündmus Põhja-Ameerikas. Tänavune võitja selgus 
just äsja ja selleks sai väikelinna, umbes Tartu-suuruse Green Bay meeskond Packers. Linn asub samanimelise, 
Suurde Järvistusse kuuluva lahe ääres. Mis osariiki see meeskond esindab? Tänavune superkarikas on sellele 
1919 asutatud meeskonnale juba neljas. 

12 Sellest mehest on viimasel ajal olnud juttu seoses Mark Zuckerbergiga. Kes 
ta on?  

13 Eestiga seotud 58 inimese järgi on nimetatud 188 geograafilist objekti. Sellesse maskuliinsesse seltskonda on 
mahtunud vaid üks naine, kelle järgi on nimetatud kaks neeme ja üks poolsaar Uus-Siberi saarestiku Benneti 
saarel. Nimetage selle haruldase naise eesnimi, sest just tema eesnimi esineb neis kõigis kohanimedes. Ühe 
punkti annab tema ja ta abikaasa perekonnanimi, kes samuti on andnud oma nime mitmele objektile 
Arktikas. Mõlemad jäid sealkandis ka kadunuks, arvatavasti hukkusid nad 1902. aastal. 
 

14 Haruldane Puma concolor coryi on andnud ühele tuntud 
hokimeeskonnale oma nime. Looduses on neid loomi vaid alla 
50 isendi, aga parimaks elupaigaks on neile Big Cypress 
National Preserve. Nimetage see meeskond.  

15 Millise köögivilja nimi tuleneb kesk-kreeka murdekeelsest sõnast, mis tõlgituna tähendaks "toores"? Selle 
vilja kodumaaks loetakse Hiinat ja Indiat, kuid piiblisse on kirja pandud kui Egiptuse vili. Sanskriti keeles kõlab 
selle vilja nimi sarnaselt legendaarse India vürsti nimega, kel olevat 60 000 last. Viimane vihje sümboliseerib 
mõnevõrra ka seda seemnerikast vilja. 
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16 Selmentsi küla jagati 1946 nii, et kahe riigi vaheline piir kulges mööda üht külatänavat. Küla on ka praegu 
jagatud kahe riigi vahel, kuid need pole enam need riigid, kes jagasid seda küla 1946. Mis riigid jagavad 
tänapäeval seda küla? Muuseas, selle küla suurem osa elanikest ei kuulu ei ühe ega teise riigi põhirahva 
hulka. 

17 Minerva oli teatavasti roomlaste tarkusejumalanna. Leedu päritolu Las Vegase 
miljonär Michael Oliver kuulutas 1972 Minerva-nimelistel riffidel  samanimelise 
vabariigi. Juba 1971 alustati nende riffide naabruses kunstliku saare rajamist 
ning pealinna Sea City ehitamist. Mis riigi territooriumil asub see isehakanud 
mikroriigike? 

18 Sellel taliolümpial viidi sisse mitmeid uuendusi. Esmaskordselt võistlesid kiiruisutajad sisehallis ning medaleid 
jagati esmakordselt suusahüppe meeskondadele. Linn sai olümpia alles neljandal katsel. Mis paik? 

19 1939. aasta Petseri ja Võõpsu põlemisi teame kõik. Seitse aastat varem hävitas tuli küsitava küla idaosa. 
Taastamiseks korraldati korjandus, kuhu tegi annetuse ka mõni nädal hiljem külas käinud Rootsi kroonprints. 
Tõlkes tähendabki asula põletama, alet tegema. Suurem tulekahju oli ka aastal 1825. Mis küla? Valla nimetus 
- üks punkt. 

20 Nn. Dakari ralli, mis viimasel kolmel aastal on läbi viidud küll Lõuna-Aafrikas, on sõiduautode kategoorias 
võinud ka ühe Aafrika riigi esindaja. Seda küll mitte Aafrikas, vaid 2009. aastal Lõuna-Ameerikas.  Kellest jutt? 
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21 Lääne rock- ja popansamblid 1960.-ndatel reeglina sotsmaadel ei esinenud. Aga ometi andsid selle riigi 
pealinnas 1966. aasta kontserte The Hollies ja Procol Harum. 1967. aasta aprillis aga The Rolling Stones. Selle 
riigi parteijuhi lapselaps oli nende ansamblite fanaatik. Mis maa? 

22 Kuidas nimetatakse seda maailma suurima hargnemata õisikuga 
taime? Õitseb iga 4-6 aasta tagant. Võib kasvada kuni 3 meetri 
kõrguseks ja tema koduks on Sumatra saare troopilised vihmametsad 
Indoneesias. Õisik eraldab roiskuva liha lõhna. 

23 Nissi Maarja kirikuhoone valmis aastal 1873 Peterburi arhitekti Grimi projekti järgi. Projekt oli esialgu tellitud 
ühe Saaremaa kiriku jaoks. Viimane valmis väikeste muudatustega aastal 1863 ja on Nissi kaksikvend. Kui see 
1863. aasta kirik on pühendatud Annale, siis 1873. aastal valmis samas asulas prohvet Eeliasele pühendatud 
õigeusu kirik. Nimetage see kahe kirikuga asula Saaremaal. 

24 Keda on kujutatud maalil ja kes on kunstnik? Vihjeks, et kunstnik on 
sündinud Tallinnas. Kui mõlemaid teate, siis 2 punkti, ühe teadmise 
eest 1 punkt.  

25 Kuidas kutsutakse surnud Kristuse kohale kummarduva või istuva ning Kristust süles hoidva leinava Neitsi 
Maarja kujutist? Tuntuim on näiteks 1500 valminud Michelangelo kujundatud Rooma Peetri kirikus. 
Nimetusest on tulnud ka üks eestikeelne omadussõna.  
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26 1989. aasta kevadel valiti toonases ENSV-s 48 saadikut NSVL-i Rahvasaadikute Kongressi. Nende hulgas oli 
kaks tulevast Eesti Riigikogu esimeest. Kes? 

27 Uuest Maailmast toodud kartuli levik Euroopas oli kiire. Eestis oli esimeseks 
kohalikuks kartulisordiks teatavasti Julius Aamisepa poolt aretatud 
„Kalevipoeg“. Venemaale toodi kartul juba Peeter I ajal, kuid tõsisemalt võttis 
kartulikasvatuse ette Katariina II, mil Suija mõisas (venepäraselt Suida) aretati 
ka esimene kohalik kartulisort, mis sai omale aretaja nime. Aretajat (1670-1761) 
näete pildil. Mis nime kandis esimene Venemaa kartulisort? 

28 Sündinud aastal 1944 Rakveres ja elanud selle lähedal Kohalas. Koolihariduse saanud Vasalemmas ning Keilas. 
Töötanud muuhulgas spordiühing Noorus instruktorina ning Kergejõustikuliidu peasekretärina. Olnud abielus 
treener Valter Kalami tütrega. Sai mullu kõrge tunnustuse osaliseks. Kes? 

29 Kuidas nimetatakse seda Põhja-Ameerikast pärit 
tulnukseent, mida on alates 1984 aastast nähtud ka 
mitmel pool Eestis? 

30 Kes oli Petter Northugi ja Marcus Hellneri järel Vancouveri edukuselt kolmas meessuusataja? Sai teatesõidus 
kulla ja kaks individuaalpronksi. Temast kaks aastat vanem nimekaim mängib jäähokit ja on kahekordne 
maailmameister rullhokis. 
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31 See laid on vaid 1,7 km2 suur, kuid Eesti laidudest kõrgeim (kuni 16 m). Põhja- ja loodeküljel on 
kaheksameetrine pankrannik. Esimesed teated kahest talust on aastast 1570, praegu on saarekesel kaks 
tuletorni. Küsitav laid on jõudnud ka laulu. Mis laid? 

32 18. mail 2009 allkirjastas Annapolises *** kuberner Martin O’Malley sõsarregioonide lepingu Eesti Harjumaa 
maakonnaga. Harjumaa poolt kirjutas alla tollane maavanem Värner Lootsmann. Millise USA osariigiga leping 
allkirjastati? 
 

33 30. augustil 1834. aasta avati Peterburis Paleeväljakul Aleksandri monument. Üritus oli erakordne ka veel ühe 
asja pärast. Seal tehti midagi esimest korda ametlikult. Kusjuures esimest korda mitteametlikult oli seda 
tehtud praeguse Keila valla territooriumil. Millest jutt? 

34 Kes on see maalikunstnik (1865-1938), kes alustas 
õmblejannana Montmartre’il Pariisis, töötas seejärel 
akrobaadina, kuid peale jalavigastust hakkas 
poseerima kunstnikele. Ta sai õpetust Henry de 
Toulouse-Lautrec’ilt, kellele on ta ka poseerinud. 
Teda on maalinud ka Pierre-Auguste Renoir (vt. pilti 
paremal). Kunstnikuks sai ka tema poeg Maurice 
Utrillo.  

35 Selle mehe ütluste pagasisse kuulub ka lause: mina olen komponist, minu poeg on kommunist ja vennapoeg 
aferist. Saanud muuhulgas Stalini preemia ning Eesti Vabariigi Punase Risti III klassi teenetemärgi. Kes? 
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36 Selle apostli sümbol on härg, kellel tihti ka tiivad. Oli Pauluse saatja tema rännakutel. Just selle apostli 
evangeeliumis on ainsana Piiblis kirjas Jeesuse sünd ja varane elu. Suri umbes aastal 70 kõrges vanuses 
Kreekas ja seda erinevalt teistest apostlitest loomulikku surma. Kes? 

37 Piltidel on ühe Euroopa riigi pealinna Milleniumi sild, 
linnavaade ja linna vapp. Mis linn? 

38 Selles Saksamaa Läänemere äärse linna ülikoolis on õppinud paljud Eesti XVIII ja XIX sajandi pastorid. Teiste 
hulgas on 1785-1828 Keilas töötanud kirjamees, õpetaja ning tõlkija Otto Reinhold von Holtz. Linnas lõppeb 
Viiburist algav Läänemere gaasijuhe Nordstream. Mis linn? 
 

39 Millise tuntud vutiklubi logo värvid vastavad ka eestlaste rahvusvärvidele? 
Selle klubi üheks hüüdnimeks on ”Bundesliga dinosaurused”, ainsa 
meeskonnana on ta Bundesligas mänginud igal aastal, alates liiga 
asutamisest 1963/64 hooajal.  

40 1928 avaldati nelja-aastase Kostja Barannikovi neljarealine luuletus emakeele-alases ajakirjas. Selle mõjul 
joonistas kunstnik Nikolai Tšaruhhin vastava plakati. Hiljem vahetas poeet Lev Olšanin kaks esimest rida ja 
heli-looja Arkadi Ostrovski lõi neile salmidele muusika. 1962 võitis Tamara Miansarova selle lauluga Helsingis 
toimunud noorsoofestivali. ABBA-mees Björn Kristian Ulvaeus koos ansambliga Hootenanny Singers kirjutasid 
selle laulu meloodia põhjal oma hitt-laulu „Gabrielle“ (1964). Mis lauluga on tegemist? 
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41 1300 km2-ne Toba järv asub ühel saarel. Selles järves asub omakorda 640 km2 suurune saar Samosir. Viimast 
peetakse maailma suurimaks saare-järve-saareks. Mis saarel asub nii Toba järv kui Samosiri saar? 
 

42 Nimetage kunstnik ja muusik, ansambli 
Luarvik Luarvik klahvpillimängija ja 
ideedegeneraator, Klassikaraadio saadete 
Fantaasia ja Ideaalmaailmad üks tegijaid.  

43 Millist töömeest on kujutatud Prantsusmaa 10-, 20- ja 50-eurosendistel ning Sloveenia 5-eurosendisel 
mündil? 
 

44 Pildil näete Madagaskari saare suurimat kiskjat. Kes ta on? 

 

45 Kui esimene Aafrika riik jõudis jalgpalli MM-finaalturniirile aastal 1974 (Sair, tänapäeva Kongo DV), siis 
esimene Aasia esindus mängis seal juba 1938. Mis meeskond? Kaks punkti saate siis, kui nimetate meeskonna 
tollase nime, kui ka siis, kui märgite selle maa praeguse nime. 
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46 Mis nime kannab maius, mis koosneb mandlist ja suhkrustatud puuviljast, mis on kaetud veelkord suhkru-
glasuurkihiga? Vormilt meenutab see maius naise silma, maitselt aga martsipani. Seda maiust valmistatakse 
spetsiaalses tehases Aix-en-Provence`s, mis akvitaani keeles kõlab Ais de Provenca. 
 

47 Kes on pildil? 

48 Seda mütoloogilist elukat mainiti juba Vana-Egiptuse käsikirjades, kus teda nimetati Bennu`ks. Hiinas on ta 
nimeks Fenghuang, Jaapanis aga nii Hõ-õ kui Fushichõ, pärslastele aga Simurgh. Hiinamaal arvatakse, et ta on 
umbes 3m kõrgune, kuke nokaga, mao kaelaga, kala sabaga, selg pärineb kilpkonnalt ja eest on ta kui luik ning 
tagant kui ükssarvik Qilin/Kirin. Viimati olevat teda nähtud 1368.aastal. Mis elukas see sihuke on? 
 

49 Ngazidja, Ndzwani, Mwali, Maore ja Pamanzi on saared, millest kolm 
esimest moodustasid 6. juulil 1975 omaette riigi. Pildil on saari XIX-XX 
sajandi vahetusel valitsenud sultan Said Ali. Mis saarestik? 
 

50 Mis ooper? Nimetage helilooja ja pealkiri. 
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51 Hyperion 115,61 m, Helios 114,58 m ja Icarus 113,14 m. Need on omas valdkonnas rekordiomanikud. Millega 
on tegu? 
 

52 Selle Euroopa riigi peaminister on sündinud 1952.aastal Saint Paulis, Minnessota osariigis USA-s. Sama riigi 
peaministriks olid ka tema isa (2 korda) ja vanaisa (3 korda). Vanaisa oli ka täpselt sama eesnimega. Nimetage 
riik ja selle peaminister. 
 

53 Pleistotseeni ajastikku kuulub kontinent nimega Sahul, mis kerkis maailmamerest viimase suure jäätumise ajal 
ligikaudu 18 000 aastat tagasi. Millist tänapäeva mannert see põhiliselt hõlmas?  
 

54 Näete kolme kunstitööd. Kes on nende autoriks? Neljandal 
pildil on autor ise. 
 

 

 

 

 

 

55 See 1933. aastal sündinud mees on õppinud mitmes ülikoolis politoloogiat, kuid pole kõrgkooli lõpetanud. Ta 
on harrastusihtüoloog ja avaldanud artikleid ja raamatuid merihärgade kohta. Tema järgi on nimetarud 2005. 
aaastal avastatud merihärg Exyrios ***.  Ta on avaldanud tedusajaloost artikleid ajakirjades „Science” ja 
„Nature”. 1986 valis Londonis asuv Linné ühing ta oma auliikmeks. Kes on see tuntud mees? 
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Vastused: 
1 Nara 

2 Gioachino Antonio Rossini 

3 Pavlik Morozov 

4 Miami Vice, Frank Zappa 

5 kolmepäevane kuivikute tagavara 

6 Saida 

7 Alexander Graham Bell 

8 „hat trick“ ehk „kübaratrikk“, lüües vastastele 3 väravat ühes 
mängus (kõik olid küll penaltid) 

9 Tatra (Kopˇrivnice linn) 

10 Gary Moore 

11 Wisconsin 

12 Charles Lindbergh 

13 Emmeline; Eduard von Toll 

14 Florida Panthers 

15 kurk 

16 Slovakkia ja Ukraina 

17 Tonga 

18 Calgary 

19 Sviby, Vormsi 

20 Giniel de Villiers (LAV) 

21 Poola 

22 hiid-titaanjuur 

23 Mustjala 

24 Henry VII (1485-1509) ja Michel Sittow 

25 pieta 

26 Ülo Nugis ja Toomas Varek 

27 Hannibal 

28 Erik Lillo 

29 Raveneli peniseen 

30 Johan Olsson 

31 Kesse- ehk Kessulaid 

32 Maryland 

33 Lauldi esimest korda ametlikult riigihümnina “Jumal, keistrit 
kaitse sa” 

34 Suzanne Valadon 

35 Artur Kapp 

36 Luukas 

37 Podgorica 

38 Greifswald 

39 Hamburg SV 

40 Olgu jääv meile päike, olgu jääv meile rõõm 

41 Sumatra 

42 Mihkel Kleis 

43 sepp 

44 fossa 

45 Hollandi-Ida-India; tänapäeva Indoneesia 

46 Calisson 

47 Mena Suvari 

48 fööniks 

49 Komoorid (Comoros) 

50 Richard Wagner, Lohengrin 

51 maailma kõrgeimad puud, kõik ranniksekvoiad 

52 Kreeka, Georgios Papandreou 

53 Austraalia koos Uus-Ginea ja Tasmaania saarega 

54 Han van Meegeren 

55 keiser Akihito 

 
Küsimused: Allar Viivik, Tenno Sivadi, Toivo Lodjak, Alvar Niglas, Aare Olander 


