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Estica 
 

enimkasutatavat
Mis nime all on see 

andmebaas tuntud?  
 

2. Pildil on 
keemiaprofessor ning Matemaatika ja 
Loodusteaduste Instituudi direktor. 
Doktorikraadi kaitses 1994. a. 

neurotoksikoloogia alal ning 

USAs. Avalikkusele on ta aga 

Kes? 
 

Mis protestantismi haru? 
 

 Soome, 
Mis firma? 

 
5. Graafik Saaremaalt (1921-1999)?    

 
 



 X 
 

Ajalugu 
 

-

loss, mis on kuninganna Victoria abikaasa, prints 

indsorite 
Mis linn? 

 
7. 1920. a. veebruarist septembrini oli Prantsusmaa presidendiks mees, kes oli 

oma presidendirongi vaguni aknast ning hiljem leiti 

a 

Yes Man (500) Days of Summer Kes? 

 

Mis hoonetekompleks (hotell)? 
 
9. 
originaaldokumentidel. See teadusharu 

selgus, et see valmis 16. sajandil Mihkli nunnakloostris mitte 1093. a. Mis 
teadusharu?  
 
10. Mis aasta? (+/-1 aasta 1 p.) 
1) Albaania kuulutatakse kuningriigiks (troonile asub kuningas Zogu I).  
2) Alexander Fleming avastab penitsilliini.  

Lawrenci teose 
 

 



 X 
 

Kultuur 
 

-1861) 
raamat (ilmunud 1851), mis on tuntud mitme kuulsa lavateose alustekstina: sellel 

Montmartre
Broadway Rent

rahapuuduses 

veejoojate klubi liikmeteks. Mis raamat?  
 

12. 
noorte subkultuuri liikmeks 
kehastatud Hitlerit koomiksisarjast 

 subkultuuri 
liikmed kalduvad nautima indie-

15-25 aastane noor. Mis 
subkultuur? 
 

a loodud muusikaline kooslus on keskendud nii gregooriuse laulu 

on Kadri Hunt; kunstiliseks juhiks ja dirigendiks on selle asutaja Jaan-Eik Tulve. Mis 
ansambel? 
 
14. Isa oli tuntud inglise kirjanik, kes muuhulgas tegeles ka Armeenia kirjanduse 

English grammar and the Armenian Armenian 
grammar and the English

-

kui maailma esimest 
arvutiprogrammeerijat. 
on nad erinevate perekonnanimede all)? (1+1 p.) 
 

Un bal
 

 poolest. 
armastusest Heliteose sisuks on suure 

Kes on helilooja? 
  
 



 X 
 

Sport 
 
16. Kes on need, Jaapani kaht populaarseimat perekonnanime kandvad 
sportlased? 
aastatel 2002-2008 tegi kaasa F1-s Jordani, BAR-i ja Super Aguri ridades, ning naiste 

teiste seas jaapani judokas, 2004. a. Ateena OM-
nitud tiimi Super Aguri asutaja. (1+1 p.) 

 
17. Spordilegend Miguel Indurain on lisaks loendamatutele saavutustele 

- millise 
on Miguel Indurain nii eriline?  
 
18. ATP (Association of Tennis Professionals) maailma meestennisistide edetabel 

jooksul toimunud turniiridelt 

oli maailma meestennisistide esikolmik 
Rafael Nadal 12,630; 2. Novak Djokovic 8,710; 3. Roger Federer 8,280. 

(+/-200 1 
p.) 
 

SA korvpallur 
-punkti visete 

kolmestest. Tema isa Malcolm oli tunnustatud 
-Ida ekspert. Kes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Mis karikas?  

http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Rafael-Nadal.aspx
http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Novak-Djokovic.aspx
http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Roger-Federer.aspx


 X 
 

Loodus & Geograafia 
 

 

ning kannab sama nime riigiga kus ta asub 
 

nimesid Batian, Nelion ja Point Lenana. 
 

 
 
 
 

22. Eesti zooloog, Gustav Vilbaste poeg Juhan Vilbaste (1924-

nime  tirdid, kuid siiani on paralleelselt kasutusel algne ja meie jaoks ehk tuntumgi 

 
 
23. Platanthera bifolia on Eestis tavaline 

tuleneb aga kahe suure ja tugeva lehe 

nime kannab ka 1994. a-
Orhideekaitse Klubi ajakiri. Mis taim?  
 
 
 
 
 
 

Lodoicera maldivica), mille vili sarnaneb kahe 

muutusid legendaarseks  enne nende tegelik
Liigirikkuse poolest on tuntud 

selles saarestikus asuv Aldabra atoll. Mis saarestik? 
 

ena tekivad 

-  hispaania 

Kes?  



 X 
 

Teadus & Tehnika 
 

gas 
Nii on mool 

isotoobis massiarvuga 12. Sekundit defineeritakse aga kui ajavahemikku, mille 
jooks 9 192 631 

 Mis elemendid? (1+1 p.) 
 

27.  
tootjafirmaks Boeing ning tegemist 

veel tootluses on  seda kasutati 
esmakordselt Vietnamis 1962. a. 

laskemoona, inimeste jm varustuse 

Olulise eelise andis 315 km/h-ni 
ulatuv tippkiirus. Mis helikopter? 
 

28. Pildil on Adriana Manuela Ramona Jellinek (1889-
1929). Teda kutsuti 
ka teatud firma toodang. Mis nimega teda kutsuti? 
 
29. 

tukkuma. Pooleldi unes olles hakkasid tema silme ees 
lema aatomite ahelad meenutades 

Mis 
 

 
 
 

biogeneetilist reeglit, mille 
kohaselt  korduvad isendi 

arengu etapid. Seda reeglit 

bioloogiasse seisneb ka mitmete 

Kes? 
 

 



 X 
 

Meelelahutus 
 
31. Selle 1869. a. ilmunud vene kirjandusteose ekraniseerimisel asendas Akira 

 kellele antakse armu viimasel hetkel, laskekomando ees 
- 

- 

traagiline: armukolmnurk kahe mehe  Kameda ja Akama  ning endise konkubiini  
Millisele romaanile tugineb see 

1951. a. linateos?  
 
32. Seda, pran
Selle kutsumine nn prantsuse versiooniks USA Oscaritest on nii mitmeski aspektis 

skulptor ... Baldaccini (1921-

d skulptuurid. Mis 
filmiauhind? 

 

nooruses. Vasakpoolsest 

teele. Parempoolne on aga suur 
naiste lemmik ning tegutseb 
aktiivselt ka praegu. Kes? (1+1 
p.) 
 
 

 
-

- ja meelelahutusmaailmast tuntud teoste 

- mi on aga 
inspireeritud tema arvukatest abieludest.  (1+1 p.) 
 

-
Love is Blue Billboardi tabeli tipus 

Alouette Kes? 
 



 X 
 

Varia 
 
36. Eesti 
on oma ingliskeelse nimetuse saanud Krimmi poolsaarel 

 ajalooraamatuisse on kirjutatud linnakese nimeline 

Vabariikliku Armeega (IRA). Mis peakate/asula 
Ukrainas?  
 
 

 
37. Piltidel olevat kahte inimest seob esmapilgul ehk lausa uskumatunagi tunduv 

-Oscari. Paremal olev mees ilmselt kommentaare ei vaja; 
 praegu ametis oleva presidendiga. Kes? (1+1 p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.  

Mis grupp? 
 

oksul meeleheitel naisest 
 

 
40. Kuuldav a

Ansambel oli rassiliselt mitmekesine, selle juht oli mustanahaline Arthur Lee. Eesti 

Mis ansambel? 
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Vastused 
 
1. Saaga (MH)  
2. Tiit Land (MH) 
3. anabaptistid (MH) 
4. Arens (MH) 
5. Ilmar Torn (AS) 
6. Coburg (MH) 

-1922) (AS) 
8. Watergate (MH) 
9. diplomaatika (AS) 
10. 1928 (AS) 
11.  
12. hipsterid (AS) 
13. Vox Clamantis (MH) 
14. George Gordon Byron ja Ada Lovelace (AS) 
15. Hector Berlioz (MH) 

 
 

18. 2000 punkti (AS) 
19. Steve Kerr (AS) 

 
21. Mount Kenya (MH) 
22. tsikaadid (MH) 

 
 

25. Juan de Fuca (MH) 
 

27. Boeing CH-47 Chinook (MH) 
28. Mercedes (AS) 
29. benseen (MH) 
30. Ernst Haeckel (MH) 

 
32.  
33. Audrey Hepburn ja George Clooney (AS) 

MH) 
35. Paul Mauriat (MH) 
36. Balaclava/ Balaklava (JS) 
37. Lauren Bacall ja Shimon Peres (Iisraeli president) (MH) 
38. Coimbra grupp (AS/MH) 
39. leidma mehe, kes talle lapse teeb (AS) 
40. Love (AS) 
 
 
 
 
 
 
 


