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1. Küsitava lauamängu reeglite seni leitud vanim variant pandi kirja aastal 1030 
munk Asilo poolt, ehkki sageli peeti mängu leiutajaks hoopis Pythagorast. Olles 
algselt levinud vaid kloostri- ja kirikukoolides, jõudis mäng 14.–15. sajandil Euroopa 
ülikoolidesse, kus seda kasutati aritmeetika põhitõdede omandamiseks ja kinnista-
miseks. Keskajal kandis mäng ka nime “Filosoofide mäng”. Mäng kaotas oma popu-
laarsuse 17. sajandil. Mänguvahendid olid ringid, ruudud, kolmnurgad ja püramii-
did, mis kõik kandsid kindlaid arvulisi väärtusi. Erinevalt malest olid mängijate käsu-
tuses olevad nuppude komplektid (kummalgi 24 nuppu) arvväärtuste poolest erine-
vad. Mäng kujutas endast arvude lahingut (siit ka mängu nimi), kus nuppe mängu-
laual liigutati ja vastase nuppe ära võeti. Küsime mängu nime.   

2. Esimest korda kehtestati see Saksa-
maal 30. aprillil 1916 ja Eestis Saksa 
okupatsiooni ajal, 15. aprillil 1918 
ning hiljem üle hulga aja 1. aprillil 
1981. Mis kehtestati?  

3. Mis lipp? → 

4. 23. augustil 1939 Moskvas allkirjastatud Saksamaa ja NSV Liidu mittekallaletungi-
lepingu ehk nn Molotov-Ribbentropi pakti salajane lisaprotokoll jaotas NSV Liidu ja 
Saksamaa vahel huvisfäärid. Üks iseseisev riik läks tervikuna Saksamaa huvisfääri. 
Mis riik?  

5. See Rootsi filmilavastaja on kuulsust võitnud eelkõige skandaalsete või innovaa-
tiliste muusikavideotega. Ta alustas muusikuteed Rootsi blackmetal bändi Bathory 
trummarina (1983–84), aga muusikavideote lavastajana võitis tähelepanu hoopis 
Roxette´i lugudega. Praegu on ta Madonna ihurežissöör, kindlasti on teil silme ees 
“Ray Of Light” või “American Life”. Aga võibolla olete näinud ka Cardigansi “My 
Favorite Game”, Metallica “Whiskey in the Jar”, Rammsteini pornovideot “Pussy” 
või Lady GaGa “Paparazzi”. Kes?  
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6. See termin või sõna pärinevat aramea keelest ning tähendanud “ma loon, kui ma 
räägin” või “ma loon vastavalt oma sõnadele”. Sageli on ekslikult väidetud, et sõna 
tuleb heebrea keelest ja tähendavat “välgu abil surmamist” (sõna tuletis on just 
sellisena kasutusel näiteks Harry Potteri lugudes). Seda terminit on kirjalikes allika-
tes mainitud juba 2. sajandil kirjutatud ning malaariahaigetest jutustanud rooma 
poeemis. Aja jooksul on selle sõnaga seostatud lihtsalt maagilisi või tervendavaid 
võimeid. Mis sõna?  

7. Selles Eesti linnas alustas esimene elektrijaam tööd 1907. aastal. Juba järgmisel 
aastal paigaldati ka esimesed elektrilised tänavavalgustuspostid, mida oli esialgu 87. 
Selle teoga sai asula esimeseks linnaks kogu Vene Impeeriumis, kus võeti kasutusele 
elektriline tänavavalgustus. Mis linn?  

8. Küsitava eseme disainis 1966. aastal Eero Aarnio, tekitades plastikmööbli-
tööstuses revolutsiooni ning muutudes kuuekümnendate moeikooniks. Selles on 
kuuekümnendatel kujutatud James Bondi vaenlast Blofeldi. Filmis “Meloodiaid 
estraadilt” (1975) on see peamisi lavakujunduselemente, milles istub ka konferans-
jee Mati Talvik. Sellest on müügil kümneid tüüpe võltsinguid, originaali valmista-
takse endiselt Soomes ning Eestis on seda võimalik hankida vaid ühest Tallinna 
disainmööblipoest. Millega tegu?  

9. 2010 jaanuaris toimus Venemaal hävitaja *** 
PAK FA (Перспективный авиационный комп-
лекс фронтовой авиации) prototüübi T-50 
esimene katselend. Tegu on viienda põlvkonna 
hävitajaga ja Vene esimese uue hävituslennuki 
mudeliga pärast NSV Liidu lagunemist. Tootja-
firma on asutatud 1934. aastal ning selle esi-
mesed kergepommitajad (alumisel pildil) olid 
kasutusel Teises maailmasõjas. Kuidas on tootja 
firma nimi? 

10. Helilooja?  
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11. Hans oli Austria matemaatik, üks funktsionaalanalüüsi rajajaid, kes tegeles ka 
hulgateooria ja mõõduteooriaga. Ta on tuntud ***-Banachi teoreemi tõttu, mis 
käsitleb lineaarsete funktsionaalide jätkamist alamruumilt ülemruumile. Teine Hans 
oli Luftwaffe piloot, kes lasi sõja jooksul alla 108 lennukit. Otto oli keemik, kes sai 
1944 Nobeli raskete aatomituumade lõhustamise avastamise eest. Philipp Matthäus 
oli vikaar, kes konstrueeris ühe esimestest töötavatest mehaanilistest arvutus-
masinatest. Kuidas on nende perekonnanimi? Sama perekonnanime kannab kiriku-
tegelaste suguvõsa: sh Carl Hugo oli Eestist pärit misjonär Aafrikas ja tema pojapoeg 
Gotthilft Traugott 1902–1919 Tartu Ülikooli koguduse õpetaja, kes punase terrori 
käigus elajalikult mõrvati. Sama nime kandis ka NATO õhuväebaas Saksamaal Kirch-
bergi lähedal, mis oli NATO baasidest Saksamaal suuruselt teine ja Euroopas suuru-
selt seitsmes.  

12. Küsitav on sündinud Tjumenis. Tema vend on Venemaa laskesuusataja Anton 
Šipulin. Tema abikaasa Daniel on esindanud tiitlivõistlustel Iisraeli ja on küsitava 
isiklik treener. Läbimurre maailma tippu tuli 2009. aasta MM-il ühisstardis hõbe-
medalit võites. Kuid tema nimi jõudis tõeliselt talispordihuviliste keelele-meelele 
eelmisel hooajal. Kes?  

13. Küsime tuntud popkunsti kitšimeistrit. Kelle teosed?  

14. 1952. aastal ENSV Metsamajanduse Ministeeriumi poolt üllitatud teoses “Abiks 
metsakasvatajale ja metsnikule” selgitati ka jahipidamise eeskirju. Muu hulgas öel-
dakse, et “lubatud on hävitada kogu aasta keskel ja igasuguste vahenditega” põllu- 
ja metsamajandusele kahjulikke kiskjaid: ***, ***, ***, hunte ja hüääne. Puuduvad 
kolm loomanimetust, kellest kaks on ühte perekonda kuuluvad liigid ja kolmas on 
hoopis eelmiste perekonnanimi. Mis loomaperekond? Ühe punkti saab emma-
kumma loetelust puuduva loomaliigi nimetamise eest.  

15. Balti eraseaduse (kehtestati 1865) järgi pidid kirjaoskamatud kristlased allkirja 
asemel omakäeliselt dokumentidele kirjutama kolm risti (+ + +). Mis oli aga kirja-
oskamatutel juutidel vastavaks märgiks?  
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16. Terviseprobleemide korral tuleb tavaliselt kõigepealt minna perearsti juurde. 
Perearsti valib inimene endale ise ja perearst võib perearstiks hakkamisest keelduda 
üksnes siis, kui tema nimekiri on täis või kui inimese alaline elukoht ei asu tema tee-
ninduspiirkonnas. Kui inimene pole ise perearsti valinud, siis võidakse see talle mää-
rata riigi poolt. Kes määrab?  

17. Claude Debussy impressionistlik ooper, Arnold Schoenbergi sümfooniline 
poeem ning Gabriel Fauré ja Jean Sibeliuse süidid – kõigi nende aluseks on Maurice 
Maeterlinck'i sümbolistlik näidend. See omakorda põhineb muinaslool kahe noore 
inimese keelatud armastusest. Kes on need kaks õnnetut armastajat?  

18. Viimastel aastatel on Dan Browni raamatud tõstnud huviorbiiti vabamüürluse 
ning sellega seonduva. Mitmed tuntud isikud on olnud vabamüürlased. Küsime 
neist ühte, tuntud teadlast, kes töötas mõnda aega rahapaja juhina. Kui ta ametist 
ja kõrgest palgast loobus, arvati, et ta tegi seda seetõttu, et oli alkeemia katsetega 
avastanud kulla valmistamise saladuse. Oma kõige salajasemate dokumentide alla 
ei kirjutanud ta mitte enda nime vaid selle ladinakeelse versiooni anagrammi JEOVA 
SANCTUS UNUS. Kes?  

19. Mis linn?  

20. Mis looma urisemist kuulete? Piisab seltsi nimetamisest.  
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21. See 9. sajandil eKr valitsenud Iisraeli kuningas ja tema isa 
Omri on kõige varasemad Piibli tegelased, keda mainivad ka 
muud ajalooallikad. Ta ajas agressiivset sise- ja välispoliitikat 
ning tema ajal muutus riik jõukaks ja mõjukaks. Foiniiklannast 
abikaasa mõjul taganes see kuningas Jahve usust ja kehtestas 
Baali kultuse. Kes oli see kuningas, kellega sama nime kandis 
“Pequodi” kapten?  

22. Tegelaskuju ja näitleja? 1 õige = 1 punkt. → 

23. Piltidel (↑) on tuntud turistilõks, Innsbrucki lähedal Wattensis asuv teema-
maailm, mis kuulub samas paikneva kuulsa firma peakorteri juurde. Firma asutati 
1895 ja kandis algul nimetust A. Kosmann, Daniel *** & Co, mis hiljem lühendati K. 
S. & Co'ks. 2-punkti vastuseks sobib firma nimetusest puuduv nimi. Mis nimi?  

24. 1960. aastatel toodetud mudelit P50 peetakse maailma kõige väiksemaks see-
riatootmises olnud autoks. P50 pidi mahutama ühe inimese ja tema poekoti, sel oli 
50 cm3 mootor, selle kaal oli 59 kg ning mõõtmed 134x99x122 cm. Auto maksimum-
kiirus oli 61 km/h ning kütusekulu 2,8 l/100 km. 2010. aastal hakkas firma neid 
mudeleid uuesti tootma, aga nüüd juba elektrimootoriga ning tootmine on Mani 
saarelt kolitud kuhugi Põhja-Inglismaale. Mis firma?  

← 25. Mille mõõtmiseks kasutatakse Secchi ketast (pildil)?  
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26. Praeguse Ukraina peaministri nimi oli sünnijärgselt Nikolai Pahlo. Tema isa oli 
eesti päritolu Jaan Pahlo, vanaisa Robert. Oma praeguse perekonnanime võttis ta 
oma vanaema auks, kes teda kasvatas ning sama nime kandis ka küla, kus ta kasvas. 
Kes on see eesti päritolu peaminister?  

27. Futhark, Hälsinge, Manx, “täpiline” Stungnari ... Mille loeteluga on tegemist?  

28. See termin tuleneb algselt kreekakeelsest sõnast, mis tähendab “lõpule viimist”, 
“lõpetamist”. Selleks võivad olla üsna mitmesugused esemed, filmiklassikas on 
selleks isegi üks külmrelv. Sama nime kannab üks lauamäng, kus mängijate ees-
märgiks on täringuveeretamise, nuppude liigutamise ja mängukaartide kasutamise 
teel läbida “Tuleorg” ning saada enda kätte “Kroon”. Sama nime kannab ka Tartu 
rahvamuusikaansambel, mille solistiks on Riigikogu liige, kirurg Nikolai Põdramägi. 
Mis termin?  

30. Nimetage pildil olev Eesti pinnamoe suurvorm!  

29. Küsitaval alal kuulub Eesti tipptulemus naistest Inna Terasele ja meestest 
Markko Abelile, kelle koduklubiks on hetkel Saksamaa 2. Bundesliigas osalev TuS 
Gerolsheim. Käesoleval aastal tulid sel alal individuaalseteks Eesti meistriteks nais-
test Kaja Peets ja meestest Ain Kivirand. 2011. aasta veebruaris toimuvad sel alal 
Tallinnas individuaalsed maailma karikavõistlused. Eesti esimene selle ala rajatis 
valmis 1980. aastal. Mis ala?  
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31. Eesti meeste täiskasvanute koondis on läbi aegade (ehk aastast 1920) mänginud 
75 riigi koondisega, nende hulgas ka kolme Aafrika Jalgpalliföderatsiooni liikmega. 
Nimetage need riigid. Kaks õiget = 1 punkt.  

32. See 1975. aastal sündinud Greenpeace'i aktivist on Simone Signoret' järel teine 
prantslanna, kes on võitnud parima naisnäitleja Oscari – Edith Piafi kujutamise eest 
2008. aastal. Kes?  

33. Kirjanduslik tegelaskuju?  

34. See arv märkis USA-s perioodilist needust, sest selle ajavahemiku järel Valgesse 
Majja valitu suri või tapeti ametisoleku ajal. Prantsusmaal ja Portugalis on see kõige 
tähtsam hinne haridussüsteemis, mida antakse väga harva. Selle nimeline plaat on 
nii Lynyrd Skynyrdil kui Terminaatoril. Sellise arvu nimeline küla asub Lincolnshire´s. 
Kui helistad Egiptusesse, siis vali see arv. Joel Lindpere kannab seda New York Red 
Bullsis. Mis arv?  

35. Nimetage Eesti teadaolevalt vanim ja meie riigi maismaa suurim meteoriidi-
kraater! Küsitav tekkis 455 miljonit aastat tagasi ja selle läbimõõt on 4 km.  
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36. Selle Sydney alternatiivrocki bändi asutasid Rob Hirst, Andrew James ja Jim 
Moginie, lauljaks kutsuti Peter Garrett. 1972–76 tegutseti nime “Farm” all, siis võeti 
uus nimi ja üllitati 1978. aastal samanimeline LP. Bänd sai tuntuks teatraalse 
lavashow ja poliitilise, eriti keskkonnapoliitilise sisuga laulutekstide poolest (laul-
dakse aborigeenide ja vihmametsade kaitsest, tuumarelva vastu jmt). Kuulsuse tipp-
aeg oli 1980. aastate teine pool ja 1990. aastad. Mis ansambel?  

37. Meditsiinis võib teatud juhtudel vältimatuks osutuda bilateraalne orhiektoomia 
või radikaalne ingvinaalne orhiektoomia. Mida siis tehakse ehk mis on orhiek-
toomia? Üks vanemaid selle kirjeldusi on kreeka mütoloogias ning seotud Attise 
nimelise jumalusega. Seetõttu on see asunud olulisele kohale ka näiteks Kybele 
kultuses. Sellega on seotud ka Uranos ning gigantide ja erünnoste teke.  

38. Ühes valdkonnas konkureerivad juba pikki aastaid omavahel kaks seltskonda, 
kellede nimetused keeltes, millest need pärinevad, tähendavad ühtedel “karja-
poisse”, “karja juhtijaid” või isegi “karjavargaid”, teistel “lindpriisid”. Need nimetu-
sed anti seltskondadele 17. sajandil pilkenimedena. Nüüdseks on tähendused origi-
naalkeeltes unustusse vajunud. Kuigi seltskondade ametlikud nimed muudeti juba 
1830. aastatel, kannavad need seltskonnad mitteametlikus keelepruugis neid nime-
tusi tänapäevani. Kes on need “karjapoisid” ja “lindpriid”?  

39. Küsitav on esimene termoplast. Leiutatud on 
see 19. sajandi teisel poolel, esmaideena vandli 
asendamiseks. Peamiseks kasutusalaks akses-
suaaride tootmine, aga kasutatakse näiteks ka 
fotofilmide ja nukkude valmistamiseks. Tartus  
asutati 1917. aastal tehas, mis kasutas seda pea-
mise toorainena vahelduva eduga sovetiaja lõpu-
ni (ettevõte tegutseb praegugi, aga see materjal 
on oma tähtsuse minetanud). Mis materjaliga on 
tegu?  

40. Küsitav on rabades ja rabastunud metsades 
väga tavaline ja tihti domineeriv igihaljas kääbus-
põõsas (5–40 cm). Nime on saanud maokuju-
liselt roomavate võsundite järgi, mille abil ta 
paljunebki. Lehtede pealis on sinakasrohelise 
läikiva pinnaga, nahkjas; alakülg paksu vahakihi-
ga kaetud ning sellest üleni valge. Õied väiksed 
kupukujulised, roosad kuni valged. Mis taim? → 
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1. aritmomahhia või ritmomahhia MA 

2. suveaeg MS 

3. Baškiiria ehk Baškortostan MS 

4. Leedu IP 

5. Jonas Åkerlund  MS 

6. abrakadabra MA 

7. Pärnu MS 

8. keratool (pallotuoli) JP 

9. Suhhoi IP 

10. Ástor Piazzolla  JP 

11. Hahn MA 

12. Anastasija Kuzmina  MS 

13. Jeff Koons MS 

14. panter (liigid tiiger ja leopard) IP 

15. 000 (kolm nulli) MS 

16. maavanem IP 

17. Pelleas ja Melisande IP 

18. Isaac Newton MA 

19. Hamburg JP 

20. krokodill (häält tegi alligaator) JP 

Küsimuste autorid: Indrek Paavle (IP), Jaan Pärn (JP), Mart Abel (MS) Matis Song (MS) 

Koostanud ja toimetanud Indrek Paavle 

21. Ahab IP 

22. Honey Ryder, Ursula Andress  JP 

23. Swarovski JP 

24. Peel Industries IP 

25. vee läbipaistvuse JP 

26. Azarov (Mikola/Nikolai Janovitš)  MS 

27. ruunikiri MA 

28. talisman MA 

29. sportkeegel MA 

30. Pandivere kõrgustik JP 

31. Angola, Egiptus, Ekvatoriaal-Guinea  MS 

32. Marion Cotillard IP 

33. Till Eulenspiegel JP 

34. 20 MS 

35. Kärdla JP 

36. Midnight Oil IP 

37. kastreerimine MA 

38. toorid ja viigid MA 

39. tselluloid JP 

40. küüvits JP 

VASTUSED 

AITÄHH! 


