
1. Kes on see kunstnik? 
 

2. See lipp sai ametliku staatuse 4.oktoobril 1910. Tuntud laevade “mugavuslipuna”. Selle lipu 
all seilab ka Vene miljardäri Roman Abramovitši jaht Pelorus. Mis lipp? 

 
 
3. Pildil näete ühte oma valdkonna tulevikutegijat. Keda? 

 
 
4.See puu kuulub roosõieliste sugukonda. Seda teatakse ilusa puuna ja ravimtaimena. Valiti Eestis 
2010.aasta puuks. Mis liik? 
 

5. See mängukaart on tuntud kui “surmakaart”. Kui algas viimane Iraagi sõda, siis sai selle 
tagaotsitavate kaardi endale Saddam Hussein. Samas maalisid mitmed USA 
sõjaväekompaniid selle mängukaardi endale kui õnnetoova märgi kiivritele. Mis 
mängukaart? Vastata võimalikult täpselt. 

 



6. See Saksa mängukompanii on Euroopa liider pusleturul. Kompanii asutas 1883 Otto Robert 
Maier samanimelises Baden-Württembergi liidumaa linnas. Algselt kirjastas juhiseid 
ehitusmeestele ja arhitektidele. Esimene mäng, mille firma järgmisel aastal välja lasi, oli 
„Reis ümber maailma“. Varsti laiendas kompanii tegevusala laste- ja pildiraamatute ning 
mängujuhistega. Suurettevõtteks  tõusnud firma alustas puslede tootmist 1964.aastal. 
Tänapäeval eksporditakse omi tooteid üle 50 riigi.Mis kompaniist on jutt? 

 
7. Seda ukraina viina aetakse põhiliselt nisust, kartulist, meest ja suhkrupeedist. Kodusaetud 

ukraina viin on samagon. Varasemad ukraina viinad olid lahjad, kõikudes 20-40 kraadi 
vahel. Tänapäevased ulatuvad isegi 80 kraadini. Selle viina baasil tehakse kõiksugu 
derivaate, millest tuntum on vahest nalivka. Kuidas kutsutakse ukraina viina? 

 
8. Küsitav Rootsi peaminister juhtis riigi tegevvõimu 23 aastat (1946-69). Tema mantli päris 

Olof Palme. Oli sotsiaaldemokraat. Sündis 13.juunil 1901 Ransäteris. Sisuliselt kogu elu 
tegeles poliitikaga. 1928 lõpetas Lundi ülikooli politoloogia ja majanduse erialal. 1932 sai 
Rootsi parlamendi liikmeks. Valitsusse jõudis 1944, kus ta sai portfellita ministri koha. Kui 
eelmine peaminister 1946 suri, pandi küsitav täiesti ootamatult valitsusjuhi kohale. Suri 
1985 Huddinges. Kes? 

 
9. See Helsingi linnaosa-saar oli veel 19.sajandil poolsaare osa, kuid siis eraldati see kanaliga. 

Pindala on 0,57 km², elanikke on üle 4000. Siin asub reisisadam, mis on ühenduses nii 
Stockholmi, Tallinna (Viking Line), Mariehamni kui ka Rostockiga. Saare vahest tuntuim 
ehitis on vene õigeusu Uspenski katedraal. Siin asub Soome välisministeeriumi Merikasarmi 
kompleks ja kunagine Lõuna-Soome ringkonnavangla (1837-2002). Praegu kavatsetakse see 
ümber ehitada hotelliks. Mis saar-linnaosast on juttu? 

 
10. Mis vapp? 

 
 



11. Rida pealkirju Eesti trükiajakirjandusest, kus küsitav on asendatud sõnaga „firma“ - 
„Kooliehitusega ajahädas firma laskis objektijuhid lahti“ (Virumaa Teataja, 20.04.2010), „ Firma 
odavad pakkumised tekitavad Saaremaal paksu verd“ (Eesti Päevaleht, 23.V 2009), „Firma ajas 
Saardel kopsu üle maksa“ (Pärnu Postimees, 23.X 2009). Firma enda kodulehel on kirjas, et alustas 
1988.aastal tootmis- ja teeninduskooperatiivina. 2009 oli ettevõtte müügitulu üle 800 miljoni 
krooni. Oma tugevateks külgedeks peavad nad ehitusalast professionaalsust, paindlikkust ning head 
hinna ja kvaliteedi suhet. Tähtsamateks teostatud töödeks peavad nad Karsti elurajooni, Metro 
Plazat ja IT kolledžit. Mis firma? 
 
12. See ehituslembene Tartu teadlaste perekond ehitas 19.sajandi II poolel Vallikraavi nõlvadele 
mitmeid villasid. Säilinud on neist kaks vend Alexandri oma– Tartu Rahvaülikooli maja (Pepleri 4) 
ja neogooti stiilis kunagine Tartu tervishoiutöötajate maja (praegu Tiigi Seltsimaja) Tiigi 11. 
Viimases on toimunud mitmeid Tarbatu kilbasid ja Tallinn-Tartu linnavõistlus. Alexander oli 
ülikoolis usuteaduskonna professor ja dekaan. Tema vend Georg oli 1868-1876 ülikooli rektor ja 
1878-91 Tartu linnapea. Kuidas on vendade perekonnanimi? 
 

13. See riik pole meeste võrkpallis võitnud ühtegi suuremat rahvusvahelist meistritiitlit, ometi 
ollakse maailma parimate hulgas. MM-ilt on võidetud üks hõbe- (1970) ja neli 
pronksmedalit (viimati 2006). Euroopa meistrivõistlustelt on samuti üks hõbe ja neli 
pronksi. Viimane EM pronks saadi 2009.aastal. Ka olümpiamängudelt on medal olemas. 
2007.aastal saadi maailma karikal 3.koht. Mis riigist on jutt? 

 
14. USA väeüksustes Iraagis teeninud Eesti kaitseväelasi on autasustatud Ameerika 

Ühendriikide erinevate teenetemärkidega – pronkstähe teenetemärgiga, maaväe 
tunnustusmedaliga ja maaväe saavutustemedaliga. Lisaks on Eesti sõdureid ergutatud ka ühe 
meie arvates tavatu tunnustusega. Mis see on? 

 
15. Keda te näete tantsu vihtumas? 

 
 
 



16. 8.novembril 1943 asutas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium kõrgeima sõjaväelise autasu 
„Võidu“ ordeni. Ordeniga autasustati 11 nõukogude väejuhti. Kaheteistkümnes oli L. I. 
Brežnev, kuid tema sai autasu statuudile mittevastavalt ja see võeti talt peale surma ära. 
Tähelepanuväärne on see, et kaks autasustatut F. Tolbuhhin ja A. Antonov, olles kõrgeima 
sõjaväelise autasu omanikud, ei saanud oma elu ajal kõrget autasu, millega autasustati 
peaaegu kõiki väljapaistvaid Suure Isamaasõja väejuhte. Milline autasu jäi neil eluajal 
saamata? 

 
17.See Eesti diplomaatia suurkuju sündis Voltveti vallas Kärsu kõrtsis 19.veebruaril 1895 sepa 
pojana. Kärsu kõrts asus muuseas Kilingi-Nõmme linna piiril. Nimeks pandi talle August Schmidt. 
1914-16 õppis Peterburi ülikoolis ajalugu. 1917.aastal sai I maailmasõjas haavata ja oli Austrias 
sõjavangis. 1918 saabus Eestisse. 1919 Eesti esindaja Inglise Põhjakorpuse juures Arhangelskis 
(asutas seal eesti leegioni). 1919-23 Eesti esindaja Leedus, 1923-26 saadik Pariisis ja Brüsselis, 
1931-34 Roomas ja Bernis. Nimetati 1934 saadikuks Inglismaale ja oli aastatel 1931-40 ühtlasi 
Eesti esindaja Rahvasteliidus. Nõukogude okupatsiooni ajal säilitas Inglismaal Eesti de jure 
tunnustuse (saatkonda ei suletud) kuni tema surmani 1971. Eesti saadikule ei sobinud Inglismaal 
saksapärane nimi ning 1940.aastal võttis ta uue perekonnanime. Mis nime? 
 
18.Selle mehe sünniaeg on täpselt paika panemata, ta on ilmale tulnud kas 1951 või 1952. 
Töömeheelu alustas hotelli mänedžerina. Üle kolmekümne aasta tegeles Saksamaal misjonitööga, 
olles ühtlasi 1981 kuni 2008 Kölnis asuva Christliche Gemeinde Köln asutaja ja juht. Hetkel on 
Floridas Gainesvilles asuva 50-liikmelise Dove World Outreach Centeri koguduse vanempastor. 
Kirjutanud usumaailma kihevile ajanud teose “Islam on kuradist”. Kellest on jutt? 
 

19. Vene keisrite (Holstein-Gottrop-Romanov) dünastia esiisa on Karl Peter Ulrich ehk Peeter 
III ja esiema Sofie Auguste Friedrike. Esiisaga on kuidas on. Kindel on aga esiemaga, kelle 
poeg Pavel I (Paul I) oli Vene tsaar. Vahepeal jõudis keisrinna olla ka Jekaterina II 
(Katariina II) ise. Küsime kus dünastiast pärines Jekaterina II ehk Sofie Auguste Friederike. 
Selle suguvõsa nimi on tuletatud Ascherslebeni krahvkonnast, kus olevat elanud müütilise 
Aenease poja järglased - viimast peeti oma esiisaks. Oletatavalt oli Aeneas ka kuulsa Vana-
Rooma suguvõsa Juliuste-Claudiuste esiisa. Tegelikult ega selles dünastias peale Vene 
keisrinna kuulsusi ei olnudki. Mis dünastia? 

 
20.Selle kala inglisekeelne nimi tähistab ka ühte häälerühma. Pika kehaga, seljauime ogakiirtega 
osa on tagumisest osast vahega eraldatud. Sabavars on üsna pikk ja sabauim väljalõikega. Tume 
selg, hõbedased küljed ja valge kõht. Lõpusekaanel näeme tumehalli tähni. Elab parvedes, ujub 
hästi ja toiduotsinguil läbib kiiresti pikki vahemaid. Röövkala, kes sööb peamiselt peenkala (kilu, 
makrell) ja krevette. Ei varitse peidikutest saaki vaid jälitab seda suurel kiirusel. Elab põhiliselt 
Atlandi ookeani idaosas, Vahemeres ja Mustas meres, Läänemerre satub harva. Hinnatud söögikala. 
Oli pärast lõhet järgmine kala mida hakati kasvatama tööstuslikult. Aasta toodang on maailmas 60 
000 tonni. Eestis püüti esmakordselt 31.juuli 2010 Lehtma kaluri Koit Kalmuse poolt selle liigi 
noor emaskala. Mis kalaliigist on jutt? 



 
21. 17 X 1976 esietendus teatris Vanemuine Jaan Toominga ja Rein Heinsalu lavaline 

kompositsioon 2 osas. Lavastuse aluseks oli Jerzy Andrzejewski romaan „Tuhk ja teemant“ 
(1948) ning Andrzej Wajda samanimeline film (1958). Tegevus toimub II Maailmasõja 
lõpupäevil Ostrowiecis. Vanemuises mängis vastupanuvõitlejast peategelast Maciej 
Chelmicki rolli Viljo Saldre. Jaan Toominga lavastuselegi taheti algul panna nimeks „Tuhk 
ja teemant“. Kuid tsensuur astus vahele, kuna Andrzejewski oli 1976.aastal olnud Poola 
võimu suhtes opositsioonilise Tööliste Kaitsekomitee KOR kaasasutaja ja samal aastal 
linastus Wajdal stalinismi käsitlev „Marmormees“. Mõlema mehe nime pole muideks 
mainitud ka lavastust käsitlevas „Teatrimärkmik 1976/77“. Küsime, mis nime all lavastus 
lõpuks välja toodi? 

 
22.Omas keeles nimetavad nad ennast „jõuliseks“ või „vägevateks“. Nad on Etioopia suurim rahvus 
(34,5 % elanike arvust). Kokku on neid umbes 30 miljonit. Etioopias elab neid 25,5 miljonit, 
märkimisväärselt on neid ka Keenias, Somaalias, Jeemenis ja USAs. Nende hulgast on sirgunud 
vägevaid jooksjaid – Abebe Bikila, Kenenisa Bekele ja Tirunesh Dibaba. Selle rahvuse verd voolas 
ka keiser Haile Selassie veres. Mis rahvas? 
 

23. Selle taime rahvapärased nimetused on lambakeel, karikelled, lillikas, villvallikas. Vili on 
helepunane mari. Keemilisse koostisse kuulub üle 20 südameglükosiidi, neist peamised on 
konvallotoksiin ja konvallosiid. Kõik taimeosad on mürgised, eriti ohtlikud on marjad ja 
seemned. Mürgituse võib põhjustada 5-10 marja söömine. Tunnuseks on naha ja silmade 
ärritus, süljevoolus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, peapööritus, pulsi kiirenemine. 
Raskematel juhtudel võib saabuda surm. Kuna südameglükosiidid lahustuvad hästi vees, siis 
on mürgine ka vaasivesi. Mis taimest on jutt? 

 
24.Itaalia keelest tõlgituna tähendaks selle leiva või saia nimi „vaibaga kaetud tuhvel“ 
Valmistatakse nisujahust ja pärmist. Leib on piklik, õhuline ja lame. Toiduna on suhteliselt noor, 
leiva loomisaastaks on 1982. 1990ndate lõpus sai Euroopas ja USAs üldtuntuks. USAs kasutatakse 
seda suure võileiva (sandwich) leivana, kus leib lõigatakse keskelt pooleks ja siis pannakse vahele 
kõiksugu suupisteid. Itaalias toodeti esmalt Liguurias, omad leivatüübid on ka Toscana, Umbria ja 
Marché piirkonnal. Mis leib? 

 
 

25. Milline ansambel esineb? 
 



 
26. Rein Järlik, Hagi Šein, Feliks Undusk, Lembit Koik, Ott Kool, Heinz Valk, Jaak Tamm, 

Vello Saatpalu, Viktor Palm, U. Oja, Meelis Tammik, Maare Keiman, Merike Marastu, 
Renita Timak ja Mare Viljarand. Lisage siia veel üks nimi ja mis me siis kokku saame? 

 
27.Üheiduleheliste klassi ingverilaadsete seltsi .... sugukonda kuuluv taimeperekond (Musa). 
Hõlmab 37 liiki Vana Maailma troopiliselt ja lähistroopiliselt alalt pärit rohttaimi. On üks vanemaid 
kultuurtaimi – pärit Kagu-Aasiast. Euroopasse tõi selle Aleksander Suur IV saj. e.Kr. Indiast. 
Ameerikas tunti seda kultuurtaime enne, kui eurooplased maailmajao avastasid. Kultuurtaimed on 
saadud kahe liigi ristamisel, aretatud 200 sorti. On kaks suurt sordirühma. Kolmanda kultuurtaime 
liigist saadakse kiudainet ning seda tuntakse manilla kanepi nime all. Kultuursortidel seemneid ei 
ole, neid paljundatakse risoomide abil. Mis taimeperekond? 
 

28. 31.augustil lahkus taevastele sõiduradadele 1980ndate üks silmapaistvamaid rattureid. 
Hüüdnime „Professor“ kandnud rattur võitis kahel korral Tour de France´i, suhteliselt kohe 
oma profikarjääri alguses, 1983 ja 1984. Lisada tuleks veel Giro de Italia võit 1989. Kuid 
ajalukku läks ta ka kõige napima Tour de France´i kaotusega. 1989 tuli 8-sekundiline kaotus 
vastu võtta Greg LeMondilt. Hiljem temaga niigi raksus olevate ajakirjanike 
stampküsimusele: „Kas te olete see tüüp, kes kaotas 8 sekundiga?“, vastas ta alati „Ei, ma 
olen see tüüp, kes võitis selle kaks korda.“ Kellest on jutt? 

 
29. Mis aastatel olid Eesti kaitseväelased missionil Iraagis? Praegusel ajal on Iraagis ainult üks 

staabiohvitser. 
 
30.Millise Eesti linna vaated? 

 

 
 



 
31. Astrid Lindgreni raamatute peamine illustraator oli eestlane Ilon Wikland. Esimene raamat 

oli „Mio, mu Mio“, mis ilmus 1954.aastal. Enne seda oli Astrid Lindgreni raamatuid 
illustreerinud taani päritolu kunstnik. Tuntumad olid teosed „Pipi Pikksukk“, „Meie, 
Bullerby lapsed“, „Bullerbys on alati lõbus“, „Veel Bullerby lastest“. Põhjuseks, miks 
koostöö katkes, oli kunstniku raske haigus ja varajane surm. Kes oli see kunstnik? 

 
32.See inimene on ülekaaluline , märgatavalt on suurenenud tema vööümbermööt. Tal on vererõhk 
üle normi. Veres on tõusnud veresuhkru ja kolesterooli sisaldus. Tal on kolm korda suurem 
võimalus põdeda südame infarkti või insulti ja kaks korda suurem võimalus surra südamehaiguse 
tõttu. Kuidas nimetatakse kirjeldatud laialt levinud sündroomi? 
 

33. Maal ja äärelinnades tuleb peale koduhiire tuppa ka üks teine hiireliik. Hiir on selja poolt 
maakarva pruun, kõhu alt valge ning kurgu alt kollakas. Sellel hiirel on saba sama pikk kui 
keha, koduhiirel 2/3 – 3/4 keha pikkusest. Selle hiire uriin eriliselt ei haise, kuid koduhiirel 
lõhnab see vängelt. Koduhiir maitseb toitu kohapeal. Teine hiir ei rahuldu sellega, et toit on 
kapis kättesaadav, vaid püüab seda urgu vedada. Osav ronija, tungib ka mesilastarudesse. 
Erinevad hiireliigid ei jaga üksteisega meelsasti territooriumi. Talvel tühjana seisvas majast 
ajavad nad koduhiire välja. Kes on see koduhiire konkurent? 

 
34.Esimene eestlasest fotograaf sündis 1844.aastal Sõmerpalu vallas. Fotograafiat õppis Tartus 
Louis Höflingeri juures viis aastat. Teda huvitas nii fotograafia, teater, kui ka raamatud. Jäädvustas 
rahvusliku liikumise tõusuaja tegelasi. Teda võib pidada ka esimeseks fotoreporteriks, kes 
jäädvustas Eesti kultuurisündmusi. Läinud ka Soome ajakirjanduse ajalukku – esimene foto Soome 
ajakirjanduses 1891 – oli tema foto Tartu laulupeost. Oli aktiivne Tartu linnavolikogu liige. Suri 
1919 Tartus. Kellest on jutt? 
 
35.24.jaanuaril peetakse kirjanike, ajakirjanike ja toimetajate kaitsepühaku päeva. Küsitav elas 
aastatel 1567-1622 ja oli Genfi piiskop. Tema põhitööks sai protestantide tagasitoomine katoliku 
usku. Tema pühaku atribuudid on Jeesuse süda ja okaskroon. Ta on lisaks eelpoolnimetatud ametite 
veel kurtide ning Ohio osariigi linnade Cincinnati ja Columbuse kaitsepühak. Tema järgi on 
nimetatud üks Seišellide atoll. Kellest on jutt? 
 
 
36.Millise teatri ajalugu algab selliste faktidega? Moodustati Teatri- ja Kunstiühing, teatri nimi 
võeti luuletaja Friedrich Kuhlbarsi soovitusel. Avaetendus oli P. (V.) Jacobi farss „Pansion 
Schöller“ („Kui onu hullumajas käis“). Esimesteks näitejuhtideks olid Märt Mõrd ja Armin Hunt. 
 
37.Juche kalendri järgi on praegu aasta 99. Vihjena võib öelda, et null aastat ei ole olemas. 
Tegelikus elus kirjutatakse täna päev siiski 30.oktoober Juche 99 (2010). Mis riigis selline kalender 
kehtib? 
 
38.Rooma impeeriumi aastale 69 (p.Kr.) on andnud ajaloolased nime. Kuidas seda aastat 
kutsutakse? 
 
39.7.oktoobril suri ainuke naine, kes oli sotsialistliku Jugoslaavia peaminister ja seda aastatel 1982-
86. Etniliselt horvaat. Algselt tegi karjääri Horvaatias, jõudes 1971 sel maal keskkomitee etteotsa 
ning oli sel kohal 1982. Pärast tema ametiaja lõppu sai Jugoslaavia uueks peaministriks Branko 
Mikuli ć. Kellest on jutt? 
 
40.Keda me kuuleme oma juttu ette lugemas? 
 



 
41.Seda pisut lapsikut, aga ultravägivaldset arvutimängu arendab Briti firma Team 17. Esimene 
mäng väljastati 1995. Tänaseks on jõutud välja lasta 17 eri versiooni kolmes põlvkonnas ja nüüd on 
saadaval ka 3D variandid. Nende bioloogiliste elukate vahelistes lahingutes on kasutuses kuni 60 
relva. Erilised lemmikud on tõhusad plahvatav lammas ja banaanipomm, samuti olid omas ajas 
aktuaalsed hullu lehma pomm ja Prantsusmaa tuumakatse. Mis arvutimäng? 
 
42.See papagoiline on kurikuulus lind, Uus-Meremaal tuntakse teda kui „lambatapjat“. Välimuselt 
ühtlaselt tume-oliivroheline. Umbes varesesuurune. Kuulub nestorlaste perekonda. Pesitseb 
Lõunasaare kõrgmäestikus metsavööndist kõrgemal karmides oludes ja seda aastaringselt. Pesitseb 
kaljulõhedes aasta kõige karmimal ajal ehk juunikuus. Pojad on pesas eriti kaua, kolm kuud. 
Põhitoiduks on mitmesugused taimed, putukad ja ussid. Armastab ka puuvilju. Kui lambad 
tõusevad nende elamisaladele, ei ütle nad ära ka lambalihast. Rünnaku korraldab vanalind, kes 
kargab loomale turja ning lööb talle 10 sentimeetri pikkuse haava. Aastast 1986 on täieliku kaitse 
all. Mis linnuliigist on jutt? 
 
43.Selle vintpüssile on antud hüüdnimi „Püss, millega võideti Lääs“. See relv disainiti 1873.aastal 
ja kõige populaarsemad on 1873.aasta ja 1894.aasta mudel. Kokku on neid toodetud umbes 720 000 
ning neid valmistati esialgu aastatel 1873-1919. Tänapäevane variant on kasutusel 1964.aastast. 
Kaalub 4,3 kilogrammi, relva pikkus on 125 cm, sellest toru 76,2 cm. Kaliiber on põhiliselt 38-44 
mm vahel. Inglismaal on olemas sellenimeline 40 000 elanikuga linn ja ülikool. USA-s on selle 
nimelisi kohti palju. Mis nime see vintpüss kannab? 
 
44.See legendaarne Manchesteri ööklubi tegutses aastatel 1982-1997. Klubile alusepanijaks oli Joy 
Divisioni ja New Orderi mänedzer Rob Gretton ning põhifinantseerijaks Factory Records eesotsas 
New Orderi seltskonna ja kuulsa Manchesteri muusikategelinski Tony Wilsoniga. Siin klubis esines 
Madonna oma esimesel Suurbritannia tuuril. Oli esimene klubi, mis mängis house´i väljaspool 
USA-d. Tippaeg oli rave´i ajastul. Klubi elust jutustab film „24 Hour Party People“ (lavastaja 
Michael Winterbottom, 2002). Mis oli selle Madchesteri skene lipulaeva, ööklubi nimi? Vihjeks, 
klubi nime tuleb otsida hispaania keelest. 
 
45.Millise territoriaalse üksuse vapp (alates 1.V 1989)? 

 
 
 
 



 
46.See abielupaar rentis 1763.aastast Saarde kihelkonnas Laiksaare mõisa. Eelnevalt oli elatud 
praegusel Leedu alal Pomušise mõisas. Naine oli Margarethe Elisabeth, neiuna von Smitten. Mees 
oli Vene armee eruporutšik, kes selle aukraadi toel tõsteti aadliseisusesse. Lapsi oli neil viis poega 
ja üks tütar. Eluaastaid ei olnud abielupaarile antud palju. Proua suri 38-aastaselt (1733-1771), härra 
kümme aastat hiljem 57-aastaselt (1726-1781). Mõlemad maeti Saarde kirikusse altari alla. Kelle 
väga kuulsa mehe vanemad nad olid? 
 
 
 
47.Soome luterliku maailma emakirikusse, Turu Toomkirikusse, on maetud ka üks kuninglik 
tegelane. Küsitav sündis 6.IX 1550 Upplandi maakonnas lihtsas peres. Isa oli esmalt sõdur ja hiljem 
vangivalvur, ema müüs turul juurvilju. Kuid tal õnnestus sellist karjääri teha, et tast sai Rootsi 
kuningas Erik XIV abikaasa. Elu lõpukümnendid elas ta Turus, kus ta ka 1612 suri. Kellest on jutt? 
 
 
 
48.See on indiaanihõim Amazonase lisajõe Maici kallastel. 2004.aasta seisuga oli neid 360. See 
väike hõim on sattunud keeleteadlaste tulise vaidluse keskpunkti. Nimelt väidab selle rahva keele 
grammatika koostanud Danny Everett, et selles keeles puuduvad nii kõrvalause kui ka minevik ja 
tulevik. Seda keelt saab vilistada ja muusikasse panna. Neil puuduvad numbrid, neil on „vähe“ või 
„palju“. Keelt on mõjutanud ainult mõned laensõnad portugali keelest. Mis hõimust või keelest on 
jutt? 
 
 
 

49. Nii Urmas Kibuspuu kui Jüri Krjukov mängisid Eduard Vilde "Tabamata imes" Leo 
Saalepit. Kibuspuu tegi seda 1975.aastal lavakas (Merle Karusoo lavastus), Krjukov 
1983.aastal Ago-Endrik Kerge telelavastuses. Kuid küsin mis osa mängisid mehed siis, kui 
neile ei langenud osaks Saalepi roll? Keda mängis Krjukov 1975.aastal, keda Kibuspuu 
1983.aastal? 

 
 
 
50.Seda ajakirja trükitakse maailmas igal kuul kõige rohkem, 40 miljonit värsket eksemplari. 
Ajakiri ilmub 180 keeles ja sisuliselt kõikides maailma maades. Ajakiri ilmub aastast 1990 tasuta. 
Seda ei saa tellida, kuid peaaegu kõik meie seast on seda saanud sirvida. Mis ajakirjast on jutt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51.9.oktoobril näidati ETV 2-s Tallinna Kinostuudio filmi „Andruse õnn“ (1955). Režissööriks oli 
Herbert Rappaport ja stsenaristiks Hans Leberecht. Stsenaariumi aluseks oli stsenaristi äsja ilmunud 
romaan. Mis oli romaani pealkirjaks? 
 

52. Arvatakse, et selle vene õunasordi esivanem on metsõunapuu. Eestis kasvatatakse 19.sajandi 
algusest. Tema osatähtsus oli näiteks 1984.aastal Valgevenes 42 % ja Kesk-Venemaal 36%. 
Selle sordi plussid on puu külmakindlus, pikaealisus ja küllaltki suur viljakus. Talisort – 
valmib oktoobris ja säilib jaanuarini, suur vili kaalub kuni 150 grammi, kuju ümar, vahel 
kandiline. Koor on sile, läikiv, vahakattega, päikese poolt kollane või punakas. Parim sort 
töötlemiseks, vähem lauaõunaks. Mis õunasort? 

 
53.Selle Ukraina raskeveokite tootja peakorter asub Lutskis, kuid tootjale annab kaks esimest 
esitähte üks teine 200 000 elanikuga linn. Ettevõte asutati 1945 ning algselt spetsialiseeruti 
sillaehitusele. 1956 alustati kombainide tootmisega. Kahe aastaga toodeti 11 000 põllutöömasinat. 
1959 hakkati tootma raskeveokeid. 1971 saadi Lenini orden. 2006 väljus tehasest 800 000. 
raskeveok. 2003 avati firma tehased ka Venemaal ja Vietnamis. Mis firmast on jutt? 
 

54. Selle dünastia (960-1279) võimu all muutus Hiina maailma kõige õitsvamaks ja 
tehnoloogiliselt arenenumaks maaks. Sõjategevuses nii edukad ei oldud ning nende võim 
piirdus peamiselt etniliste hiinlaste asualaga. Selle dünastia valitsemise lõpetasid mongolite 
vallutused. Mis dünastia? 
 

55. Kuulete opereti „Kerge jalavägi“ (Leichte Kavallerie) avamängu, mille autor sündis 1819 
Splitis belgia päritolu perekonda. Kirjutas kokku 30 operetti ja 180 farssi, ballette ja 
sakraalset muusikat. Suri 1895. Kes on see helilooja? 

 
56.See Eesti filmilavastaja elas vaid 51-aastaseks. Kokku filmiti tema juhendamisel 10 filmi, ühtki 
neist just Eesti kullafondi ei loeta. Debüteeris 1963 lühifilmiga „Roosa kübar“. Märkimisväärsemad 
teosed on „Tütarlaps mustas“ (1966), „Gladiaator“ (1969), „Väike reekviem suupillile“ (1972) , 
„Pihlakaväravad“. Korra on olnud ka filminäitleja, mängides Arvo Kruusemendi „Naine kütab 
sauna“ filmis Vootele rolli. Kellest on jutt? 
 

57. 1971 nägi eesti keeles ilmavalgust Valda Raua tõlkes Kurt Vonneguti „Tapamaja, korpus 
viis“. Sealt on ka eesti lugejani jõudnud ühe kuulsa ameerika teoloogi (1892-1971) 
mõttetera: „Issand, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma ei saa muuta, 
julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende vahel alati vahet teha.“ Kes? 

 
58.1906.aastal sündis viimane Mandžu dünastia keiser Pu Yi – suri 1967.aastal. Jõudis lapsena paar 
korda keiser olla. Hiljem oli Jaapani protektoraadi Mandžukuo marionettkeiser Guang De nime all. 
Peale II maailmasõda oli vangistuses. 1959.aastal Pu Yi vabanes vanglast ja Hiina kommunistid 
hoidsid teda elus kui kurioosumit. Ta töötas Keelatud  linnas, kus ta oli valitsenud. Mis ametit pidas 
viimane Hiina keiser vaba lihtkodanikuna? Sama ametit peab ka üks mängujuht. 
 
59. Surevad Jaan Raamot, Konstantin Türnpu, August Kitzberg ja Juhan Luiga. Ameerika 
Ühendriikides linastub esimene helifilm „The Jazz Singer“. Hukatakse anarhistid Sacco ja Vanzetti. 
Budapestis toimusid EM kreeka-rooma maadluses, kus Eesti võitis 5 medalit, tõustes parimaks 
maadlusmaaks. Mis aasta? 
 
60.Mis artist kaverdab Rolf Harrise aborigeenide laulust inspireeritud laulu „Sun Arise“? 


